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Ata da 34ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 23 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy,
e dos Srs. Wilson Santiago Aníbal Diniz, Mozarildo Cavalcanti,
Pedro Taques, Paulo Paim, Marcelo Crivella e Ivo Cassol
(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encerra-se às 22 horas e 22 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há número regimental para a abertura.
Comunicamos que os Senadores relacionados
a seguir indicam o Senador Mário Couto para exercer
o cargo de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria até
o dia 31 de janeiro de 2012.
Assinam o texto o Senador Alvaro Dias, como Líder do PSDB, e o Senador Demóstenes Torres, como
Líder do Democratas.
O Expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o ofício
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que os Senadores relacionados a seguir indicam o senador Mário
Couto para exercer o cargo de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria, até o dia 31 de janeiro de 2012.
Sala das Sessões, 23 de março de 2011, – Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB – Senador Demóstenes Torres, Líder do Democratas.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 45, DE 2011
Relator: Senador Humberto Costa
Da Comissão De Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 49, de 2011 (nº 44/2011,
na origem), que submete à consideração do
Senado Federal, de conformidade com o art.
52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal,
combinado com o art. 10 da Lei nº 9.782, de 26
de janeiro de 1999, e art. 6º do Anexo I do Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, o nome
do Senador Jaime César De Moura Oliveira
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA na
vaga decorrente do término do mandato do
Senhor Dirceu Raposo de Mello.
A Comissão de Assuntos Sociais, em votação
secreta realizada em 23 de março de 2011, apreciando o Relatório apresentado pelo Senador Humberto
Costa sobre a Mensagem (SF) nº 49, de 2011, opina
pela aprovação da escolha do nome do Senador Jaime
César de Moura Oliveira para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
na vaga decorrente do término do mandato do Senhor
Dirceu Rapouso de Mello, em conformidade com o
art. 52, inciso III, alínea “f”, da Constituição Federal,
combinado com ao artigo 10, parágrafo único, da Lei
nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e art. 6º do Anexo
I ao Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, por 18
votos favoráveis, 1 contrário e – abstenções.
Sala da Comissão, 23 de março de 2011.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Humberto Costa
Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, e de conformidade com os termos do
art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Presidente da República submete à
apreciação dos membros do Senado Federal o nome
do Senhor Jaime César de Moura Oliveira para ser
conduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), encaminhando, para
tanto, a Mensagem nº 49, de 2011 (Mensagem nº 44,
de 23 de fevereiro de 2011, na origem).
À mensagem, encontra-se anexado o curriculum
vitae do indicado.
O Sr. Jaime César é brasileiro, natural de Guaratinguetá, SP, e tem 36 anos. É bacharel em Direito,
graduado pela Universidade de São Paulo (USP) em
1999. Tem, ademais, duas especializações nas áreas
de direito ambiental e biossegurança, realizadas na
Faculdade de Saúde Pública (FSP), da USP, e na Universidade Federal de Santa Catarina, respectivamente.
Possui, também, o título de Máster in Biotecnhological Law and Ethics, pela Universidade de Shefﬁeld,
Inglaterra, obtido com distinção. Iniciou, recentemente, curso de mestrado na FSP-USP, a ser convertido
em doutorado.
Ocupa, desde 2007, o cargo de Subchefe-Adjunto
para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência
da República, e autuou, em várias oportunidades, como
representante junto a importantes órgãos das áreas
ambiental, tecnológica e de propriedade industrial,
com destaque para os seguintes: Comitê Nacional de
Biotecnologia, Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual, Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima e Conselho Nacional do Meio Ambiente. Cumpre
destacar, igualmente, o cargo de Secretário-Executivo
do Conselho Nacional de Biossegurança, ocupado pelo
indicado em meados de 2010.
Anteriormente a essas funções públicas, o Sr.
Jaime César integrou o corpo de proﬁssionais da Tozzini Freire Advogados, de São Paulo, atuando principalmente nas áreas de advocacia consultiva e contenciosa administrativa, notadamente nos campos de
regulação sanitária, biossegurança, acesso a recursos
genéticos e direito ambiental.
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Trabalhou, também, na Unilever do Brasil, em São
Paulo, militando nos campos da advocacia consultiva
e contenciosa administrativa em áreas tais como direito do consumidor, regulação sanitária de produtos
alimentícios, cosméticos e saneantes domissanitários,
e regulação de publicidade, assim como nas áreas
ambiental e tributária.
Em face do histórico pessoal e proﬁssional apresentado e aqui resumido, entendemos dispor esta Comissão de Assuntos Sociais dos elementos necessários
para deliberar sobre a condução do Senhor Jaime César de Moura Oliveira ao cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
Sala da Comissão, 23 de março de 2011, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais – Humberto Costa, Relator.
PARECER Nº 46, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 50, de 2011 (nº 45/2011,
na origem), que submete à apreciação do
Senado Federal, de conformidade com o
art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição
Federal, combinado com o art. 6º da Lei nº
9.961, de 28 de janeiro de 2000, o nome do
Senhor Bruno Sobral de Carvalho para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS, na vaga decorrente do término do mandato do Senhor
Alfredo Luiz de Almeida Cardoso.
A Comissão de Assuntos Sociais, em votação secreta realizada em 23 de março de 2011, apreciando
o Relatório apresentado pela Senadora Ângela Portela, Relatora ad hoc, sobre a Mensagem (SF) nº 50,
de 2011, opina pela aprovação da escolha do nome
do Senhor Bruno Sobral de Carvalho para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga decorrente do término do
mandato do Senhor Alfredo Luiz de Almeida Cardoso,
em conformidade com o art. 52, inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com o art. 6º da Lei
nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, por 18 votos favoráveis, 1 contrários e abstenções.
Sala da Comissão, 23 de março de 2011. – Senador Jayme Campos, Presidente – Senadora Ângela
Portela, Relatora ad hoc.
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RELATÓRIO
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relatora ad hoc: Senadora Ângela Portela
Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, e de conformidade com os termos do
art. 10, parágrafo único da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Presidente da República submete à
apreciação dos membros do Senado Federal o nome
do Senhor Bruno Sobral de Carvalho para ser conduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), encaminhando, para tanto, a
Mensagem nº 50, de 2011 (Mensagem nº 45, de 23
de fevereiro de 2011, na origem).
À mensagem, encontra-se anexado o curriculum
vitae de indicado.
O Sr. Bruno Sobral de Carvalho é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, e tem 39 anos. É graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília
(UnB), em 1995. Tem, ademais, especialização em Política Públicas, pela Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP). Possui também o título de Mestre em
Economia, pela UnB, e o Master in Business Administration (MBA), pela Universidade de Georgetown,
Washington, Estados Unidos da América obtido com
honras acadêmicas.
Ocupou, em 2010, o cargo de Secretario Geral da
ANS, responsável pela gestão dos Núcleos da Agência
nos Estados, pela comunicação e pela coordenação
dos trabalhos da Diretoria-Coligada. Atuou, também,
como Diretor-Adjunto, na Diretoria de Normas e Habilitação de Operadores (DIOPE), no primeiro semestre
de 2010.
Cumpre destacar, igualmente, que o indicado
foi assessor do Ministro da Fazenda e Coordenador
Geral da Área Internacional da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (MF),
entre junho de 2003 e janeiro de 2010. Outrossim, foi
o representante do MF nas Câmaras de Saúde Suplementar e de Regulação do Mercado de Medicamentos.
Trabalhou, também, na Agência Nacional de Vigilância
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Sanitária (ANVISA), como analista econômico, entre
abril de 2001 e junho de 2003.
Concomitantemente a essas funções públicas, o
Sr. Bruno Sobral de Carvalho foi professor titular das
cadeiras de Matemática Financeira e Introdução à Economia da Faculdade Brasília, no período de janeiro de
2002 a dezembro de 2003.
Em face do histórico pessoal e proﬁssional apresentado e aqui resumido, entendemos dispor esta Comissão de Assuntos Sociais dos elementos necessários para deliberar sobre a condução do Senhor Bruno
Sobral de Carvalho ao cargo de Diretor da Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
Por derradeiro, não nos podemos furtar em destacar o longo tempo em que o cargo, ora em discussão, encontra-se vago: desde outubro de 2010. Isso
traz evidentes prejuízos para a administração de um
órgão público da importância da ANS, retardando a
deliberação de matéria e desvirtuando totalmente o
conceito de uma diretoria colegiada.
Sala da Comissão, 23 de março de 2011. – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais. – Senadora Lúcia Vânia, Relatora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 257, DE 2011
Retirada de requerimento.
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Requerimento nº 92/11, de minha autoria.
Sala das Sessões, 23 de março de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 108, DE 2011
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992, que “dispõe sobre a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências”, para determinar
a realização de audiência periódica do Presidente do Tribunal de Contas da União, no
Senado Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 90-A:
“Art. 90-A. No prazo de trinta dias após o
encerramento de cada trimestre, o Presidente
do Tribunal de Contas da União apresentará,
em audiência no Senado Federal, o relatório
trimestral de atividades previsto no § 1º do art.
90 desta Lei.
Parágrafo único. Na apresentação do relatório deverão ser enfatizadas as inspeções
e auditorias mais relevantes em andamento,
os resultados daquelas já concluídas no período, além de recomendações que aquela corte
entender oportuno serem dadas ao Senado
Federal na ocasião.”
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Por certo, é previsto que o Tribunal encaminhe
ao Congresso Nacional relatório trimestral e anual de
suas atividades, conforme disposto no § 4º do art. 71 da
Constituição Federal. No entanto, tais relatórios acabam
representando mera formalidade burocrática.
Portanto, para resgatar o papel constitucional
da Corte de Contas, propomos estabelecer que o seu
Presidente venha periodicamente ao Senado Federal
apresentar o relatório trimestral, já previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Tribunal. Esse evento certamente estreitaria a relação entre o Congresso
Nacional e o órgão de ﬁscalização, permitindo maior
transparência e efetividade ao controle externo.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio
de nossos ilustres Pares para a aprovação desta proposição. – Senador Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Natureza, Competência e Jurisdição

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

Capítulo I
Natureza e Competência

Justiﬁcação

Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de
controle externo, compete, nos termos da Constituição
Federal e na forma estabelecida nesta Lei:
....................................................................................

O presente projeto de lei objetiva tornar mais efetiva e transparente a ﬁscalização exercida pelo Tribunal
de Contas da União.
É sabido que o Tribunal, consoante o disposto
no caput do art. 71 da Constituição Federal, auxilia o
Congresso Nacional no exercício do controle externo
das entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo poder público federal.
Entre as competências elencadas na Constituição, o Tribunal é incumbido de realizar, por iniciativa
própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e
auditorias nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades
que administrem recursos e bens públicos, consoante
o disposto no inciso IV do art. 71 da Constituição.
No entanto, o caráter de órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercício do controle externo, é muitas vezes esquecido na atuação do Tribunal de Contas
da União. Embora não esteja subordinado ao Congresso
Nacional, a Constituição é clara ao atribuir ao Poder
Legislativo a titularidade do controle externo.

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 90. A ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será exercida pelo Congresso Nacional,
na forma deﬁnida no seu regimento comum.
§ 1° O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
§ 2° No relatório anual, o Tribunal apresentará
análise da evolução dos custos de controle e de sua
eﬁciência, eﬁcácia e economicidade.
Art. 91 . Para a ﬁnalidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea g e no art. 3°, ambos da Lei Complementar
n° 64, de 18 de maio de 1990, o Tribunal enviará ao
Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil, o nome
dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas
irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores
à realização de cada eleição.
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:
I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República, mediante parecer prévio,
que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar
de seu recebimento;
II – julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público;
III – apreciar, para ﬁns de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal
do ato concessório;
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
referidas no inciso II;
V – ﬁscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo;
VI – ﬁscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União, mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município;
VII – prestar as informações solicitadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas,
ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a
ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias
e inspeções realizadas;
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário;
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IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se veriﬁcada ilegalidade;
X – sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal;
XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá
a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eﬁcácia de título
executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 109, DE 2011
Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, para permitir o abatimento de prestações devidas ao Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (FIES),
por meio da atuação proﬁssional em instituições públicas de educação e saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-C:
“Art. 6º-C Decorrido o período de que
trata o inciso IV do art. 5º, é facultado ao estudante ﬁnanciado pelo Fies abater até doze
prestações do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período, em troca
do exercício de atividades proﬁssionais em
instituições públicas federais, estaduais ou
municipais, na forma do regulamento.
§ 1º O abatimento previsto no caput restringe-se aos licenciados que atuem em instituições da rede pública de educação básica,
e aos graduados em Medicina, Odontologia e
Enfermagem que atuem em instituições vincu-
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ladas ao Sistema Único de Saúde, por período
de até doze meses.
§ 2º O estudante ﬁnanciado optará pelo
abatimento mencionado no caput à ocasião
da assinatura do contrato, ou a qualquer tempo
durante o período de carência de que trata o
inciso IV do art. 5º desta Lei.
§ 3º As instituições em que os egressos
do Fies poderão atuar, em troca do abatimento previsto no caput, deverão ﬁrmar Termo de
Parceria com o agente operador do Fundo.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
do ano subsequente a sua publicação.
Justiﬁcação
O Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES) vem se fortalecendo como
importante alternativa de democratização do acesso
à educação superior para estudantes de baixa renda.
Em 2001, o Fies substituiu o programa de Crédito Educativo (CREDUC), que vinha enfrentando sucessivas
diﬁculdades e problemas de gestão. Passada uma
década de sua implantação, o Fundo sofreu diversas
reformulações, incluindo: a adoção de mecanismos alternativos à ﬁança tradicional, como a ﬁança solidária
e o fundo garantidor; a substancial redução dos juros
cobrados, hoje limitados a 3,4% ao ano; a ampliação do
prazo de carência, que passou a ser de dezoito meses
após a formatura; a extensão do período de amortização do empréstimo, que pode chegar a três vezes a
duração do curso ﬁnanciado. A gestão operacional do
Fies também passou a ser diretamente realizada por
órgão vinculado ao Ministério da Educação, e não pelo
agente ﬁnanceiro, como ocorria antes.
A nosso ver, a alteração mais importante realizada
até o momento foi a inclusão, na lei que rege o Fundo,
da possibilidade de abatimento do saldo devedor para os
graduados em licenciatura que atuem como professores
da rede pública de educação básica e para os graduados em Medicina que integrem equipes de saúde da
família em áreas consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde. Trata-se, de fato, de grande inovação,
na medida em que docentes e médicos, formados com
o auxílio do Fies, poderão pagar o ﬁnanciamento por
intermédio da prestação de serviços à sociedade.
Neste projeto, visamos ampliar ainda mais essa
possibilidade, para aqueles proﬁssionais de educação
e de saúde que, após concluírem o curso superior com
ﬁnanciamento pelo Fies, não lograram ainda ser efetivados como professores das redes públicas ou médicos
da família. Nossa proposta é de que todos os graduados
nas diferentes licenciaturas, além dos formados em Medicina, Odontologia e Enfermagem, possam se beneﬁciar
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de até doze meses de abatimento nas prestações do
Fies por meio da prestação de serviços a instituições
públicas federais, estaduais ou municipais.
A medida pretende, assim, garantir a destinação
pública de parte dos recursos empregados no Fies, ao
mesmo tempo em que promove oportunidades para a
primeira atuação proﬁssional de jovens formados em
áreas de relevante interesse social. É possível que tais
jovens, adquirida essa primeira experiência, participem
com sucesso de processos seletivos ulteriores, que lhes
permitam efetivar-se como docentes ou proﬁssionais
de saúde dos quadros federal, estaduais ou municipais.
Como consequência, serão combinados, de maneira
ainda mais articulada, o retorno social e o retorno individual do programa de ﬁnanciamento estudantil.
Certamente, para ser operacionalizada, a proposta requererá a edição de regulamento, que normatize os procedimentos necessários para o abatimento
proposto e detalhe os conteúdos que deverão constar
dos Termos de Parceria a serem ﬁrmados entre as
instituições que receberam os graduados do Fies e
o agente operador do programa. Nesses Termos de
Parceria, deverão estar consignados mecanismos de
ﬁscalização que inibam fraudes na implementação da
medida e garantam que os graduados que se beneﬁciem do abatimento previsto pela proposição estejam
de fato inseridos na prestação de serviços relevantes
à sociedade nas áreas de saúde e educação.
Esperamos, com o presente projeto de lei, contribuir para o aperfeiçoamento da política de ﬁnanciamento estudantil. Para tanto, contamos com o apoio
dos nobres Parlamentares para sua aprovação. – Senador Paulo Davim.
LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
Art. 6o Em caso de inadimplemento das prestações devidas pelo estudante ﬁnanciado, a instituição
referida no § 3o do art. 3o promoverá a execução das
parcelas vencidas, conforme estabelecida pela Instituição de que trata o inciso II do caput do art. 3o,
repassando ao Fies e à instituição de ensino a parte
concernente ao seu risco.
....................................................................................
(Às Comissões de assuntos Sociais; e de
Assuntos Econômicos – 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, projetos de resolução que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para
recebimento de emendas aos Projetos de Resolução
nºs 9 e 10, de 2011, que acabam de ser lidos, nos termos do art. 235, II, a, do Regimento Interno.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente, peço minha inscrição para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mozarildo, V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Dei entrada em uma
delegação do PSDB para que eu pudesse falar pela
Liderança do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador. V. Exª está inscrito para
falar pela Liderança do PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Srª Presidenta, peço a minha inscrição para falar para uma
comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está inscrito o Senador João Pedro para uma
comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidente, pedi para que o Senador João Pedro falasse antes
porque sei que ele está com um compromisso urgente.
Então, ele ﬁca sendo o segundo, e eu, o terceiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nenhum problema, Senador. Está inscrito o
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – E eu queria, Srª Presidente, pela ordem,
com a tolerância de V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... anunciar
à Casa que, hoje, estão-nos visitando e se encontram
aqui, à minha esquerda, o Presidente da Feira do Vinho, que representa aqui o Prefeito Municipal Roberto
Lunelli, e as soberanas Kelly Scanagata, a imperatriz
do vinho, e a princesa Carine Pedrotti.
A Fenavinho foi iniciada em 1967, e hoje, com
certeza, tornou-se o maior evento vinícola do País,
em Bento.
Elas gostariam, se a senhora permitir, de entregarlhe um convite, endereçado a V. Exª e ao Presidente
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Sarney. Eu as acompanharia até V. Exª. É questão de
um ou dois minutos, no máximo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador, com muito prazer. Que venham as princesas. Há princesa e rainha, ou só princesa? Princesa e rainha. Muito prazer.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Srª Presidenta, eu gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Já está preenchido, Senador Anibal. Sinto muito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Está
bem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, colocarei V. Exª como suplente; se
houver alguma desistência, o senhor terá a palavra.
Enquanto saímos na foto, eu leio o convite dos
representantes da Fenavinho para que o Brasil seja
convidado.
Trata-se de um convite oﬁcial da Fenavinho, vindo por intermédio do Senador Paim, para a abertura oﬁcial do evento, dia 29 de abril, seis da tarde, no
Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, que é uma
cidade muito linda. Que seja uma belíssima festa. Eu
encaminharei ao Presidente Sarney.
Com a palavra, o Senador Gilvam Borges, inscrito
como orador, por dez minutos.
Por favor, Senador.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, faço hoje breve
registro acerca da situação atual da educação brasileira e os reﬂexos de um quadro desenhado no ano de
2009, explicitado no ano de 2010, e sobre o qual não
podemos deixar de reﬂetir e manter nossos propósitos
de mudanças para melhor neste ano de 2011.
Eu me reﬁro às pesquisas conduzidas pelo Ministério da Educação e Cultura, com dados do Ideb (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica), revelando que
35% das escolas da rede pública do nosso Brasil ﬁcaram
abaixo da macrometa determinada pelo Governo Federal
e conﬁrmada pelo então Presidente Lula, em que pesem
todos os esforços envidados por aquela administração.
É preciso aprender até com os erros. É preciso
ter humildade para reconhecer aquilo no qual não se
obteve sucesso ou pelo menos não se atingiu todas
as metas previstas. Aﬁnal, toda e qualquer realidade
só muda quando a encaramos sem vaidades.
E este registro breve que faço não é à toa, já que,
depois do Rio de Janeiro, que, numa das avaliações –
sobre a 8ª série – ﬁcou como o Estado com mais es-
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colas abaixo da projeção feita pelo Inep, aparece, logo
em seguida, o Amapá na lista das insuﬁciências.
Srªs e Srs. Senadores, tivemos, sem sombra de dúvida, marcos legais que contribuíram para as mudanças
na educação, como a Constituição de 1988 e a LDB.
Entre as transformações, a universalização do
ensino foi praticamente garantida, os investimentos
aumentaram e a formação docente evoluiu. Mas ainda
há muito a fazer para garantir um bom ensino.
Eu gostaria de aqui recordar as principais políticas públicas de educação nos últimos anos, pois,
como eu disse, se temos insuﬁciências e sobre elas
precisamos nos debruçar, também temos vitórias e
modelos a seguir.
Por exemplo, em dezembro de 2010, vimos o
resultado do Programa Internacional de Avaliação de
Alunos, que destacou o Brasil entre os três países que
mais melhoraram o desempenho em leitura.
Ainda assim, restou-nos o constrangedor quinquagésimo terceiro lugar de um total de 65 nações, que
nos manteve no rodapé da lista. Ou seja, avançamos,
mas estamos longe do ideal.
Nesse período, conquistas importantes foram
alcançadas. Em 1985, 20% dos brasileiros entre 10 e
14 anos eram analfabetos. Atualmente, 2,5%.
No quesito acesso, 97,6% dos jovens de 7 a 14
anos estão na escola, contra 80,1% em 1980.
As melhorias obtidas tiveram impulso depois da
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), em 1996. Com ela, os Municípios foram incumbidos de zelar pela Educação Infantil e os
primeiros anos do Ensino Fundamental, segmento
apontado como principal foco de atenção.
E o governo federal se viu obrigado a estabelecer
o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE).
Por outro lado, descumprimentos da mesma LDB
explicam muito da timidez nos avanços.
Patinamos também no quesito descentralização
das responsabilidades. A rede municipal deixou a desejar,
e, se ela não garante a alfabetização nos anos iniciais
de estudo, o aluno carrega diﬁculdades para sempre.
Quando se fala em educação, não há como transigir. O estudante é como uma planta extremamente
sensível, que precisa ser avaliada o tempo todo. Este
é o caminho.
O Senador Mozarildo, com os seus movimentos
de braço e com o olhar atento, manifesta-se corporalmente, dando sinais de que deseja me apartear.
E assim o faço, antecipando-me, antes que venha a
manifestação verbal.
Concedo um aparte a V. Exª.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Aguardando o momento que V. Exª achar oportuno. Mas, já
que me concede...
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
E, em seguida, ao querido e estimado Senador Vital.
Vamos tocar para a frente. Trata-se de educação! V.
Exª tem o aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Gilvam, ontem eu tive a oportunidade de falar justamente sobre a questão da educação. Referi-me mais à
avaliação das nossas universidades, porque, de maneira
assustadora, quase setecentas delas foram reprovadas
pelo MEC. Mas, se estamos falando de universidade, inclusive a avaliação também mostra que os egressos, quer
dizer, aqueles que concluem o curso superior, são uma
proporção menor até do que os que ingressam. E isso
realmente mostra que a base – o ensino fundamental e o
ensino médio – está muito precária neste País. E, quanto
ao meu Estado, eu lamento dizer isto, gostaria de aqui
fazer um aparte dizendo a V. Exª que está muito bem. Já
esteve. Hoje, está lá patinando entre os últimos colocados
na avaliação. Mas acho que é justamente fazendo esse
tipo de pronunciamentos, como ﬁz ontem, como V. Exª
está fazendo hoje, que nós motivaremos os responsáveis pela educação, no nível federal, no nível estadual e
no nível municipal, a levarem mais a sério uma questão
tão importante, a única que pode realmente mudar este
País para melhor, que é a educação.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Agradeço o aparte de V. Exª e sigo, concedendo um
aparte ao nobre Senador Vital, que chega com muita
vitalidade, fazendo jus ao seu nome. Por favor.
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB) – Senador Gilvam Borges, como é bom ouvir V. Exª num
tema tão importante. Parece que a noite não passou,
e estamos numa sessão continuada do dia de ontem.
O Senador Mozarildo falou agora há pouco que, ontem, demonstrou interesse em discutir a questão da
educação no Brasil no seu pronunciamento. Por coincidência muito feliz, eu também trouxe ontem essa
questão, fazendo uma avaliação sobre o movimento
de paralisação em que se encontram os professores
no meu Estado e evocando uma tomada de posição
com relação ao Estado, à União e aos Municípios neste
quesito educação pública. Nós temos tido índices que
não são índices bons para se comentar sobre, principalmente, o ensino fundamental. E V. Exª traz uma
preocupação, uma preocupação que nos encanta pela
sua objetividade, pela forma como V. Exª discorre sobre
o tema, na certeza de que sua voz é ouvida, sua voz
é interpretada como um manifesto do povo brasileiro
pedindo uma melhor educação.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Agradeço o aparte de V. Exª.
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Ele precisa ser recuperado sempre, e não só depois
que saem os resultados. Precisamos olhar com profundeza técnica cada camada a ser corrigida. É a única forma
de virar a página da evasão escolar e da repetência.
Tivemos avanços na educação rural, mas os
efeitos ainda não foram substancialmente sentidos
nas escolas e, na maioria das localidades, detalhes
importantes como o transporte dos estudantes ainda
é matéria penosa, cheia de defeitos, com imensos sacrifícios para o aluno no seu deslocamento diário.
Aliás, neste particular, é preciso ampliar o leque de
visão, pois, no que se refere à infraestrutura, tivemos algum
progresso. O País assistiu ao salto no número de instituições informatizadas, além da garantia da merenda para
quase todas as crianças. Contudo, ainda existem muitas
escolas sucateadas e sem sequer água encanada.
No quesito ﬁnanciamento e salário, ainda é igualmente pequeno o resultado...
(Interrupção do som.)
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– ... e os proﬁssionais da educação seguem entre os
mais insatisfeitos e desmotivados.
No que se refere à Educação de Jovens e Adultos,
os recursos para essa modalidade de ensino aumentaram, mas é essencial proporcionar aos alunos um
ensino voltado às suas necessidades especíﬁcas, com
foco nas exigências do mercado de trabalho e visando inserir esse estudante num contexto de estímulo e
acompanhamento das necessidades atuais, inclusive
do ponto de vista tecnológico.
Carreira e formação. A exigência do diploma de
nível superior para lecionar trouxe uma valorização à
proﬁssão, mas os cursos de Pedagogia e Licenciatura
são fracos e a atratividade da carreira ainda é baixa.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Dois minutos para encerrar, Senador Gilvam
Borges (Fora do microfone.).
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) – Srª
Presidenta, agradeço V. Exª, até considerando que os
aparteantes me levaram um tempo que foi recompensado
por ser precioso com as pérolas de contribuição através
do verbo que se inseriram neste pronunciamento.
Portanto, Excelência, dê-me quatro minutos e
assim eu concluirei. Aí deixarei esta tribuna satisfeito
com V. Exª. Se não for possível, eu, sinceramente, haverei de reconhecer.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vão ser dois minutos mais um (Fora do mi-
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crofone.), porque nós temos uma lista de mais de 35
oradores. São três minutos.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Obrigada, Excelência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) – Era
o sonho de muita criança, Excelência, e permeava de forma especial o imaginário das meninas que se viam, com
as saias azuis ou cáqui, com pregas, indo ou seguindo
a orientação dos pais para buscar uma formatura como
professora. Isso caiu por terra. Hoje, o essencial de atrativos para uma função tão importante e estratégica de professor realmente afunda o País, porque o conhecimento
passa a ser – e está – nas últimas prioridades.
Para atrair os bons proﬁssionais, sem dúvida, precisamos ter atrativos e estímulos importantes de instrumentos de infraestrutura e principalmente de salários.
Como dizia Mário Couto, quando jovem no Guamá, com os cabelos longos, e quando sonhava ainda
com um Pará rejuvenescido: “Não se pode agregar
conhecimento a quem não existe”, ou seja, nós não
podemos apaixonar-nos pelo que nós não vemos, e
isso é uma grande realidade.
Portanto, Excelência, acredito que somente a
educação será a base fundamental da transformação,
preparando o homem para a vida, para o amor e para
o trabalho. Tenho certeza de que, com esse homem
qualiﬁcado, a sua visão se amplia. Como diz Platão, na
Alegoria da Caverna, que muitas das vezes estamos
na escuridão da ignorância, presos e acorrentados nos
grilhões da prisão eterna, que é o próprio afundamento
de não ter a condição de nos diferenciar entre o mundo
animal e a capacidade de pensar, de criar, de transformar. E isso só se pode fazer pelo conhecimento, e
o conhecimento ampliado dá aos homens a dimensão
dos verdadeiros deuses, que têm uma compreensão
mais elástica, mais espraiada e mais longínqua.
Portanto, se somos o que comemos ou se somos
o que vestimos, nós somos o que aprendemos e somos
o que pensamos. Resultados disso: estamos aí. Os Estados Unidos e o Japão investiram maciçamente em
educação e qualiﬁcação, levando estados modernos e
prósperos, fazendo riqueza e buscando felicidade.
Ao Brasil, esperamos que a nossa Presidenta
Dilma possa priorizar a educação deﬁnitivamente.
Para encerrar, tomo mais um gole de café e olho para
V. Exª, minha Presidenta, dizendo até mais, até breve, porque o homem tem que apreciar cada momento, Excelência,
porque ele é como galinha de granja: a qualquer hora pode
ser abatido. É bom estar olhando para V. Exª.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Gilvam Borges. Estou até
dando risadas. Agora, a do cafezinho foi boa, heim?
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Mozarildo, por cinco minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de vir hoje aqui abordar a visita da
Presidente Dilma a Manaus, mas, lamentavelmente, tenho
que fazer mais uma denúncia de suspeita de corrupção
praticada pelo Governador do meu Estado.
A colunista Shirley Rodrigues publicou a seguinte nota:
Sem receber o Vale Solidário [que equivale
ao Vale Alimentação, uma espécie de complemento do Bolsa Família do Estado de Roraima]
desde novembro de 2010, as pessoas carentes
que estão inscritas no programa estão sendo
convocadas para um recadastramento.
No primeiro dia, entram na ﬁla para receber
uma senha e voltam no outro dia para levar a documentação e serem, ﬁnalmente, atendidas.
E se há quatro meses o benefício não é
pago, muito menos será cumprida a promessa
de aumento de 80 para 150 reais [promessa
que o Governador atual fez durante a campanha]. No entanto, há rumores de que os cortes
serão pela metade.
E aí há outras matérias: “Recadastramento do
Vale Solidário começa no dia 21” – portanto, anteontem;
”Recadastramento começa com tumulto” e, ﬁnalmente,
“Governo começa a pagar Vale Solidário”.
Ora, se fosse apenas um atraso no pagamento
por falta de dinheiro, o que não justiﬁca, porque era
uma questão de estabelecer prioridades, ainda seria
razoável. Mas o pior é que, além de não cumprir promessa de aumento do valor do vale, o Governo está
fazendo, segundo as denúncias que recebi – e quero
aqui registrar –, na verdade, uma operação corrupta
de chamar as pessoas, que pegam a senha, a documentação e têm que assinar um documento dizendo
que receberam os meses atrasados, para poderem
passar a receber. Isto é: o Governador vai embolsar o
dinheiro das pessoas carentes, possivelmente, como,
aliás, já há denúncias disso, dando vale para certos
empresários, que devolvem, talvez, integral ou parcialmente, o valor que o pobre não pegou de comida.
Essa denúncia é muito séria.
Esse Governador – há pouco, a Polícia Federal fez
uma operação e constatou um roubo de R$30 milhões
na saúde –, agora, está roubando a comida das pes-
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soas carentes. É impossível acreditar nisso, mas está
acontecendo. E eu quero aqui fazer essa denúncia.
Vou formalizar ao Ministério Público do Estado,
ao Tribunal de Contas, e pedir à polícia que investigue.
Agora, pedir à polícia do Estado que investigue a ação
do Governador é um pouco complicado. Mas eu vou
pedir e vou pedir também que a Polícia Federal bote os
seus órgãos de inteligência para checar isso, porque as
pessoas que denunciaram essa questão – para mim,
é evidente –, se elas precisam de um Vale Solidário
para ter alimentação, elas vão ter coragem de se expor à perseguição do Governador, que persegue todo
mundo que ousa discordar dele, mesmo que seja até
pela presença ou pelas vaias que ele tem recebido em
público? Mas isso aqui realmente é revoltante.
Eu disse aqui, dias atrás, Senador Mário Couto, que eu, como médico, me revoltava de ver alguém
roubar na saúde: roubar o medicamento, roubar o oxigênio, roubar o material de consumo, enﬁm, roubar a
vida das pessoas. Agora, o Governador não se satisfaz
com isso – porque o valor de 30 milhões está comprovado pelo Tribunal de Contas do Estado – e rouba a
alimentação das pessoas pobres.
Eu quero que, realmente, os órgãos de ﬁscalização do meu Estado se debrucem de maneira muito
séria, porque não é difícil de ver. Se vai emitir o vale,
que é um comprovante de pagamento, para um empresário, é preciso saber se alguém recebeu. E, pelas
denúncias que recebi de pessoas que foram para a ﬁla,
elas tiveram de assinar um documento, dizendo que
tinham recebido os meses atrasados sem receber. Isto
é, dando a comida que eles deveriam ter para nutrir a
corrupção comandada pelo atual Governador.
Senadora Marta, quero pedir que sejam transcritas as matérias do Jornal Folha de Boa Vista, tanto a
nota da colunista Shirley Rodrigues, quanto a outra que
fala que “recadastramento do Vale Solidário começa
no dia 21”, como a outra que diz “recadastramento começa com tumulto” e, ﬁnalmente, a outra que diz que
“Governo começa a pagar o Vale Solidário”.
Mas, além de pedir essa transcrição, eu vou efetivamente formalizar essa denúncia para os órgãos de
ﬁscalização e para a polícia do Estado, porque não é
possível que alguém roube remédio, roube alimentação. Ele está roubando, aliás, em todas as áreas, mas
nestas, é realmente terrível roubar dos pobres que
precisam de saúde e de alimentação.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – V. Exª, Senador Mozarildo, será atendido na
forma do Regimento Interno.
Com a palavra o Senador Vital do Rego, por cessão da Senadora Marisa Serrano.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço à queridíssima Senadora Marisa Serrano
pela cessão de seu tempo na tarde de hoje. Ficam
creditadas à Senadora as minhas atenções.
Exmª Srª Presidente desta sessão, queridíssima Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores,
eu, até agora, há pouco, estive participando de uma
extraordinária sessão conjunta, ocorrida desde as primeiras horas da manhã de hoje, entre a Comissão de
Infraestrutura, a Comissão de Ciência e Tecnologia e
a Comissão de Meio Ambiente.
Na condição de membro efetivo dessas Comissões, senti-me motivado em permanecer até há bem
poucos instantes, porque extraí de lá, Srª Presidente,
um misto de tranquilidade e incertezas. Tranquilidade
quando ouvi e vi manifestações sérias, seguras, fundamentadas, cientíﬁcas, do Presidente da Eletronorte,
o Sr. Othon Luiz Pinheiro da Silva.
E em cada assertiva, João Pedro – V. Exª estava
comigo lá –, comentávamos sobre o nível de proﬁssionalização, de comprometimento dessa empresa que
cuida do plano nuclear brasileiro.
A primeira forma, ou o primeiro sentimento que
extravaso é de tranquilidade. Eu saio da reunião cada
vez mais motivado em dar a minha palavra de crédito
ao plano nacional nuclear, porque senti segurança e
preparo. Mas as incertezas vêm, digníssimo Senador
Paulo Paim.
Se temos um dos mais avançados sistemas de
segurança no mundo em termos de reatores e usinas
já testados em Angra I e Angra II; se temos todas as
possibilidades de investir nas quatro outras usinas; se
vamos aprender muito com o desastre do Japão; se
temos como aperfeiçoar, com humildade, todas as nossas preocupações no que diz respeito às necessárias
providências emergenciais em caso de um acidente,
nós temos – e aí eu falo como membro da Base – o
pior sistema de defesa civil, talvez, que eu tenha visto. E não quero fazer comparações com nenhum outro
País. Nós estamos muito atrasados.
E quando o Presidente Othon Pinheiro da Silva
falava que não existe nada no mundo 100% seguro e
precisamos humildade entender que devemos aperfeiçoar o nosso sistema a cada dia”, eu quis perguntar,
mas os próprios autores da reunião conjunta o ﬁzeram por mim: Qual a política da Eletronuclear adotada
para fazer com que desastres dessa natureza tenham,
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efetivamente, a imediata providência requerida? Será
que nós estamos preparados mesmo? O Japão nos
deu uma lição de organização, de tranquilidade e de
eﬁcácia. Em poucos dias, evacuou 20 quilômetros no
raio da usina de Fukushima. Será que nós estamos
preparados, com essa Defesa Civil que nós temos?
Essa incerteza, Srª Presidente, eu trago na tarde
de hoje, talvez estimulado pelo fato de agredirmos essa
questão, de buscarmos soluções para que o Governo
– isso bem já colocou a Presidenta Dilma – crie uma
central de monitoramento dos nossos desastres.
Eu me lembro, para concluir, o quanto nós falávamos – eu na Câmara e os senhores aqui no Senado
– do desastre de Santa Catarina, dos desastres do Rio
de Janeiro, dos desastres que muitas vezes acontecem
no meu Nordeste, chuva demais ou chuva de menos.
E desses quatro anos, Srªs e Srs. Senadores, eu não
trago nenhuma experiência positiva com a Defesa Civil do meu País. Eu não recolho nenhum tipo de conﬁança. E espero que atitudes como essa de caráter
preventivo feita pelo plano nacional brasileiro possam
nos trazer a tranquilidade necessária para que possamos continuar investindo, não como a França que
depende 75% da...
(Interrupção do som)
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
...energia nuclear, mas continuar investindo neste setor
que também é vital para o País.
Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Vital do Rego.
Senador, desculpe-me, acredito ter feito um erro
no seu tempo. O seu tempo foi marcado errado. O senhor tem mais 5 minutos. O senhor me desculpe.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Entendi o erro. Inclusive encontrei o erro na minha ótica
no relógio, mas entendi que V. Exª precisa diminuir o
tempo de uns para oferecer a oportunidade a outros.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, senhor. De jeito nenhum. Regimento é
regimento. Aqui o Regimento tem sido cumprido.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Mas não fez V. Exª de forma proposital, claramente.
Mas eu concedo o meu tempo aos colegas que estão
também inscritos. O recado já foi dado, a mensagem já
foi dada, e espero poder, com essa pouca cessão de
alguns minutos, oferecer a oportunidade a todos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu agradeço e peço desculpas pelo inconveniente.
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A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, o Senador Mário Couto, pela
Liderança da minoria, por cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, ganhei nesta tarde um
presente do Senador Vital, que foi o aumento do meu
tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, não, não. Esse tempo não foi dado ao
senhor, foi um erro meu. Eu pedi desculpas. Ele não
tem liberdade de usar o tempo da Casa. Ele abdicou
do tempo. Aqui o senhor tem os seus cinco minutos e
uma prorrogação de dois, três, quatro eventualmente.
Eu peço para todo mundo se restringir aos dez. Eu
peço desculpas novamente ao Senador Vital do Rego
para quem eu coloquei cinco minutos e eram dez, e
agradeço por S. Exª ter cedido o tempo para outros
oradores. No momento preciso, nós temos 29 inscritos.
Então, por favor, vamos começar tudo de novo. O senhor continue. Vou voltar aos seus cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado,
Senador Vital.
Srª Presidenta, hoje eu ia falar sobre o governo do
meu Estado, o novo governo do Estado do Pará. Mas,
ao folhear alguns jornais de dois, três dias passados,
deparei com uma denúncia que me chamou a atenção.
E aí o dever da minha consciência de vir a esta tribuna
falar aos brasileiros, falar às brasileiras.
Li no jornal a notícia, logicamente verídica, sobre
a Erenice, aquela Erenice, brasileiro e brasileira, que
esteve aí nas mídias por ter cometido um grave pecado, por ter cometido um pecado de corrupção, já pela
segunda vez, em pleno período eleitoral.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, como era reincidente aquela Srª Erenice, toda a Nação esperava que ela
fosse punida severamente pelo Governo, aberto uma
sindicância para apurar o fatos – ora, sim, o Governo
está levando a sério os acontecimentos. A Nação toda
observou e viu acontecimentos sérios cometidos dentro
do Gabinete Civil e da Presidência da República por
uma senhora reincidente. Todos esperavam, a Nação
esperava que ela fosse punida severamente. Pasmem
Srªs e Srs. Senadores! Pasme Brasil! Sabe qual foi a
punição da Erenice? Uma repreensão de ética. O que
é isso, repreensão de ética? Isto é o seguinte, Brasil,
eu vou dizer a todos vocês o que é isto. Isto signiﬁca
dizer: Erenice querida, venha cá. Deitei-se ao meu
ombro, Erenice. Eu estou assinando agora uma punição severa contra você, minha Erenice querida. Vou
lhe punir com uma punição ética. Se você não sabe o
que é isso, não procure nem saber, porque eu não lhe
posso ofender, Erenice. Você sabe muita coisa, você
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trabalha comigo há muito tempo, Erenice. Você pode
abrir esta boquinha e falar muita coisa. Eu não tenho
condição de lhe punir, Erenice. Ô Brasil, aonde nós
chegamos, Nação brasileira! Pode fazer o que quiser,
Erenice. Ninguém vai te punir, nunca, Erenice.
(A Srª Presidenta faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É isso o
que pensa o brasileiro hoje. Estão comentando... Aliás,
eu nem vou falar nisso. Nem vou falar em comentários.
Mas premiaram o João Paulo, por exemplo, aquele João
Paulo. Aquele João Paulo foi premiado, Brasil! Aquele
ex-Presidente da Câmara que se envolveu em tantos
escândalos hoje é Presidente da Comissão de Justiça
da Câmara Federal.
Erenice, você também vai ser premiada, já, já.
Não te afobes.
O Genoino foi premiado. Juro, Brasil! O Genoino
foi premiado, Brasil! Assessor Especial do Ministro da
Defesa, Brasil!
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, já foram dois minutos a mais. V. Exª
tem mais um minuto para encerrar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer.
Dizem pelos corredores... Erenice, quero saber
qual é o perfume que tu usas. Me diga qual é o perfume que tu usas, Erenice. Quero passar um pouquinho
em mim, querida.
Dizem por aí, falam por aí, comentam por aí...
Mozarildo, olha para mim, Mozarildo. Comentam por
aí, Mozarildo, será que é verdade, que o Pagot, lembra do Pagot?, aquele que levou R$500.000,00 daqui, do Senado, dizem que será nomeado Chefe da
Casa Civil. Será verdade? Será verdade, Nação? Ou
será que estavam brincando comigo? Pagot, Chefe
da Casa Civil?
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Minha Nossa Senhora de Nazaré, me
proteja. Minha Nossa Senhora de Nazaré, é inacreditável! (fora do microfone.)
Erenice, podes fazer o que tu quiseres. Este País
é assim mesmo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador, encerrou seu tempo regimental,
passo a palavra...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Obrigado. Desculpe-me por lhe aborrecer mais uma vez.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrou seu tempo regimental, já prolongado
em três minutos. Dou a palavra ao Senador Ricardo
Ferraço por 10 minutos, como orador inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente desta sessão e Vice-Presidente do
Senado da República, Senadora Marta Suplicy, Srªs
e Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros que nos
acompanham pela TV Senado, não tenho, e acho que
nenhum brasileiro tenha qualquer dúvida de que a Lei
de Responsabilidade Fiscal foi, é e continuará sendo fundamental para a manutenção do equilíbrio das
contas públicas em nosso País, por tudo o que pode
representar para a Nação brasileira, para os brasileiros mais humildes, aqueles que mais necessitam do
bom funcionamento do Poder Público, o equilíbrio das
contas públicas e a capacidade de investimento dos
governos. Sem uma gestão transparente, com mecanismos de controle muito bem deﬁnidos, não teríamos
assegurado a tão necessária estabilidade monetária,
nem superado, de forma rápida, os efeitos da recente
crise ﬁnanceira que se abateu sobre os principais países e economias do mundo.
Não teríamos, também, prosseguido no caminho
do crescimento econômico.
Ao estabelecer metas, limites e condições claras
para a gestão das receitas e das despesas públicas,
a Lei de Responsabilidade Fiscal tornou-se um dos
maiores avanços institucionais, julgo eu, em nosso
País, nos últimos tempos, um patrimônio público da
população brasileira.
Não podemos, em hipótese alguma, abrir mão
de uma administração transparente, democrática, muito menos do controle de gastos públicos, essencial
para a manutenção do ajuste ﬁscal, particularmente
no momento em que a inﬂação volta a dar sinais de
pressão sobre os preços em nosso País, por motivos
da nossa economia, mas também por variáveis da
economia global.
Sabemos que um dos princípios fundamentais
da Lei de Responsabilidade Fiscal é o controle do endividamento em todos os níveis de governo, de todos
os nossos entes federados, e que foi exatamente para
conter a pressão da dívida sobre as contas públicas que
a Lei de Responsabilidade Fiscal vetou a possibilidade
de o Governo Federal continuar reﬁnanciando dívidas
que foram contraídas por Estados e Municípios, um
princípio absolutamente correto, a meu juízo.
Sem as amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal, Estados e Municípios certamente voltariam a se
endividar de modo perigoso e até de modo irresponsável. É sempre bom lembrar que ainda convivemos com
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um déﬁcit público muito elevado, o que reduz a nossa
capacidade de poupança doméstica, interna.
O grande problema, Srªs e Srs. Senadores, é que
a dívida dos Estados e Municípios, renegociada pela
última vez em 1997, no caso dos Estados, e, em 2001,
no caso dos Municípios, é indexada pelo IGP-DI, índice
apropriado na época em que câmbio era ﬁxo.
Com o câmbio ﬂutuante, vigente em nossa economia, a referência de praticamente todos os contratos
passou a ser o IPCA, o indicador? usado pelo Banco
Central no sistema de metas de inﬂação.
A insistência na indexação pelo IGP-DI tem tido
um impacto brutal nas contas estaduais e nas contas municipais. É sempre bom lembrar que, de cada
R$10,00 arrecadados em nosso País, de R$6,00 a
R$7,00 são investidos pelos nossos Municípios e pelos
nossos Estados. Basta dizermos aqui que, entre 1997
e 2010, o IGP-DI acumulou uma inﬂação de 229%, enquanto o IPCA acumulou uma inﬂação de 134%.
Acrescente-se a isso, Srª Presidenta, a senhora
que também governou a cidade de São Paulo, que,
à época em que essas renegociações foram feitas,
naquela conjuntura, as taxas de juros ﬁxas entre 6%
e 9% ao ano, compatíveis para a conjuntura daquele
momento, durante os anos de 1997 a 2001.
Resultado: por mais que Estados e Municípios
façam o dever de casa, por mais que Estados e Municípios paguem essa dívida, ela, no tempo, só faz aumentar, diminuindo e criando mais diﬁculdades para
que Estados e Municípios possam investir.
É, portanto, mais do que justo e urgente renegociar os contratos que regem as dívidas dos Estados e
Municípios. É esse, Srª Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, o objetivo do projeto que estamos
submetendo à análise desta Casa.
Não se trata aqui, de forma alguma, de ferirmos
os princípios do equilíbrio ﬁscal, revisando uma lei fundamental para a saúde ﬁnanceira de todos os entes
federados, sempre resgatando o papel do Senado da
República como representante dos Estados, a Casa
dos Estados, que promove o equilíbrio e a solidariedade
federativa entre os nossos 27 Estados federados.
É bom lembrar que o que estamos propondo é
simplesmente o restabelecimento do equilíbrio econômico e ﬁnanceiro de contratos ﬁrmados há mais de dez
anos numa outra conjuntura. É bom lembrar também
que, nesses casos, a repactuação é regra geral, sem
nenhum tipo de impedimento por parte do Código de
Defesa do Consumidor nas relações diárias do cidadão, do contribuinte.
Quando você faz um contrato para aquisição de
uma casa própria e esse contrato é de longo prazo,
se a conjuntura se altera, é perfeitamente possível e
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adequado que você procure o seu agente bancário e
ﬁnanceiro para fazer um equilíbrio econômico e ﬁnanceiro, renegociando esse contrato à luz da conjuntura
que estamos vivendo.
Por que o mesmo não funcionaria para os contratos estabelecidos entre a União e os demais entes
federados?
Ao proibir o reﬁnanciamento de dívidas, ao proibir
que fosse possível o reequilíbrio ﬁnanceiro e econômico, a Lei de Responsabilidade Fiscal talvez tenha se
excedido. Esse é o debate que queremos fazer aqui
no Senado e no Congresso Nacional.
É natural que tais contratos se tornem desequilibrados em economias como a brasileira, ainda sujeitas
a fortes oscilações, Senador Paim, nos indicadores de
inﬂação, na taxa real de juros e até mesmo na taxa de
crescimento econômico, enﬁm, nos indicadores com
que convivemos em nossa conjuntura.
Para evitarmos tal distorção que penaliza Estados
e Municípios, o que estamos sugerindo é abrir uma exceção à regra prevista no art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratos com prazo de duração igual
ou superior a vinte anos que foram ﬁrmados entre os
entes da Federação antes da promulgação da Lei de
Responsabilidade Fiscal poderiam ser repactuados
com o exclusivo objetivo de restabelecer o equilíbrio
ﬁnanceiro entre esses contratos.
E é bom frisar: o que estamos propondo não é a
automática repactuação dos contratos com base em
qualquer outro indicador, até porque tais contratos se
constituem em atos jurídicos perfeitos que não podem
ser prejudicados pela lei. Propomos, sim, a possibilidade
para que as partes do contrato possam renegociá-lo
de comum acordo.
É preciso, então, levarmos em conta a preocupação, evidentemente, com a eventual queda no superávit primário provocada pela ampliação de gastos
que poderia se seguir à repactuação da dívida de Estados e Municípios. Uma preocupação justa, já que a
redução do superávit primário pode impactar de forma
inevitável a pressão inﬂacionária.
Quero chamar a atenção, no entanto, para o fato
de que a União, Estados e Municípios podem perfeitamente renegociar os contratos da dívida sem reduzir
de forma substancial – e já encerro, Srª Presidenta –
os valores atualmente pagos a título de amortização a
juros mensais. Bastaria, por exemplo, diminuir o prazo
de quitação da dívida. Há certamente alternativas e
soluções dentro de um ambiente de negociação e de
pactuação que, seguramente, facilitará a conjuntura
dos nossos Estados e dos nossos Municípios.
É essa, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
a contribuição que trazemos a debate nesta Casa,
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com certeza tramitando nas comissões permanentes
e adequadas.
Muito obrigado.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Ricardo Ferraço.
Com a palavra, o Senador João Pedro, por cinco
minutos, como comunicação inadiável.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente quero agradecer a permuta com o meu companheiro de
partido Senador Paim.
Quero também registrar neste expediente que,
no dia de ontem, em Manaus, tivemos a presença da
Presidenta da República, a nossa Presidenta Dilma
Rousseff. Ressalto, Srª Presidenta, que Manaus foi a
cidade escolhida pela Presidenta Dilma para lançar o
Plano Nacional de Tratamento do Câncer em Mulheres. Normalmente as campanhas de âmbito nacional
são lançadas aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. A Presidenta, inovando, dialogando com as regiões, escolheu a nossa Amazônia, o Norte do Brasil,
inclusive para chamar a atenção de todo o País, dos
gestores, Governadores, Prefeitos, da sociedade em
geral, mas fundamentalmente das mulheres, porque a
Região Norte tem, lamentavelmente, Senador Mozarildo, a maior incidência de câncer tanto de colo uterino
quanto de mama.
Veja como é a nossa Região. E é por isto que insisto no discurso, na reﬂexão de fazer com que o Estado
brasileiro compreenda a nossa Região, a Amazônia, o
Norte. São esses índices.
Para ilustrar, há poucos dias, ﬁzemos uma audiência pública com o Ministro Paulo Bernardo sobre
Internet. Descobrimos que o Norte só tem 13% da
sua população conectada à Internet. Esse é o Norte
do Brasil.
Então as mulheres receberam a visita, o lançamento da campanha, o chamamento da nossa Presidenta Dilma, no dia de ontem em Manaus. As forças
políticas todas, a população, as representações das
mulheres, as ONGs; estavam lá o Governador, o Secretário de Saúde, prefeitos, secretários municipais de
saúde. Nós tivemos a presença do Governador do Acre,
do Governador de Roraima, de deputados federais, a
nossa bancada do Senado toda estava lá, artistas, mulheres renomadas que formam opinião como a artista
Maria Rita, a apresentadora Hebe Camargo, a Fafá de
Belém, que cantou o Hino Nacional com aquela emoção,
com aquela voz, abrindo a solenidade do lançamento
da campanha, a atriz e cantora Zezé Mota, a nossa
cantora do Amazonas a Márcia Siqueira.
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Enﬁm, quero registrar aqui, com muita alegria, o
lançamento da campanha. E eu espero que o dinheiro público, que a campanha possa chegar ao interior
deste País, às pequenas cidades e que possa ganhar
relevância, compreensão, conhecimento principalmente por parte das mulheres. Mas toda a sociedade
deve contribuir no sentido de nós revertermos a projeção para o número de casos de câncer de mama em
todo o Brasil para este ano, um número dramático de
49.240 casos.Ou seja, nós precisamos ter essa consciência, ter as políticas públicas no sentido de debelar
essa mazela, esse mal que faz às mães, às jovens, às
mulheres de nosso País.
Espero que esta campanha ganhe mais relevância, primeiro porque está na Presidência da República
uma mulher, e que as mulheres do Brasil, principalmente
as atrizes, deputadas, senadoras, médicas, mulheres
que formam opinião, conscientes, possam fazer com
que esses números sejam reduzidos.
As mulheres do Brasil não merecem tamanha dor;
pelo contrário, merecem políticas públicas que reprimam
esses índices e façam com que todos nós possamos
viver bem, com dignidade e com saúde.
Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro, e é isso mesmo, como são as suas palavras.
Um comunicado: no encerramento agora das
comemorações do mês de março em homenagem à
mulher, na quinta feira, dia 31 de março, às 11 horas,
será realizada solenidade de aposição dos retratos das
Senadoras na galeria situada na Ala Alexandre Costa,
nas comissões do Senado.
Também quero comunicar uma notícia triste: faleceu hoje um ícone do cinema, Elizabeth Taylor, aos 79
anos de idade, que viveu a vida com galhardia.
Passo a palavra ao Senador Paulo Paim, pelo
Regimento, por dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Marta Suplicy, eu quero, na tarde de hoje, fazer alguns
registros sobre o meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Srª Presidenta, eu tive a oportunidade, e V. Exª
foi muito gentil, de receber no meu gabinete e depois
aqui no plenário a comitiva da Feira Nacional do Vinho Brasil 2011, a Fenavinho, que acontece de 29 de
abril a 8 de maio, na cidade de Bento Gonçalves, lá
na Serra Gaúcha.
Agradeço, mais uma vez, a V. Exª, que gentilmente recebeu as duas princesas e o presidente da feira,
aqui na Presidência dos trabalhos.
Estiveram presentes comigo, além do Presidente
da Feira, Sr. João Strapazzon, que representou o Pre-
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feito Municipal, Roberto Lunelli, também as soberanas
e encantadoras Kelly Scanagata, Imperatriz do Vinho,
e a Princesa Carine Pedrotti.
A Fenavinho, Srª Presidenta, foi iniciada em 1967
e constituiu-se, pelo tempo, no maior evento vitivinícolo do País.
É a responsável direta pelo início do desenvolvimento desse que é um dos maiores polos econômicos do Sul do Brasil, a região da Serra lá no meu Rio
Grande.
A partir da edição de 2007, passou a denominarse Fenavinho Brasil e, com isso, assume uma nova concepção de feira-festa, que visa integrar, comercializar
e promover os vinhos e a cultura de todas as regiões
vitivinícolas brasileiras.
São esperados, lá em Bento, mais de 150 mil
visitantes do Brasil e, principalmente, dos países da
América Latina, da América do Norte e da Europa.
A feira é realizada em um dos maiores parques
de eventos da América Latina. Considerado o segundo
maior parque do Brasil, possui mais de 58 mil metros
quadrados de área construída, oferecendo, assim, excelente infraestrutura, amplo estacionamento e todos
os pavilhões da feira equipados com ar-condicionado
central.
Quem for à Serra Gaúcha, à minha região, onde
nasci – eu nasci em Caxias; Bento faz parte da Serra
–, quem for a Bento terá à disposição inúmeras atividades, como cursos de degustação, concursos de arte,
uva e vinho, espetáculos folclóricos da região, shows
de música e teatro. Teremos também, é claro, a típica
comida italiana, considerada por todos que lá chegam
de ótima qualidade.
Ainda, Sr. Presidente, o vinho é um importante
produto da economia e da cultura gaúcha e do nosso País.
Hoje a preocupação do setor está focada em
três reivindicações: tratamento tributário isonômico
com alíquotas iguais do ICMS em todos os Estados da
Federação; incremento do Fundo de Desenvolvimento da Viticultura (Fundovitis) como forma de viabilizar
a promoção do setor e manter a qualidade do vinho
nacional; e, por ﬁm, políticas de escoamento dos estoques excedentes do produto, que chegam hoje a 40
milhões de litros.
Quem for à Serra Gaúcha não vai se arrepender. Há de visitar tanto as colônias, a Rota do Vinho,
a Rota da Uva, a culinária vai conhecer, com certeza,
da melhor qualidade.
Eu ainda, no meu tempo, Sr. Presidente, quero
fazer um outro registro. Gostaria de deixar nos Anais
deste plenário que recebi em meu gabinete o Presidente do Sindicato da Indústria do Mate do Estado
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do Rio Grande do Sul, (Sindimate), Alfeu Strapasson,
que solicitou apoio para a desoneração tributária da
erva-mate.
Segundo ele, o produto faz parte da cesta básica dos três Estados do Sul, que já concedem redução
de ICMS.
Quero aqui ratiﬁcar o que eu disse a ele, que todas
as reivindicações do setor produtivo do Rio Grande,
tanto do campo como da cidade, terão o meu apoio,
ainda mais o do mate, que é fundamental para a geração de emprego e renda e faz parte das mais belas
tradições lá da região Sul, lá do povo do Sul.
Quero também registrar ainda, Sr. Presidente,
que recebi, hoje, no meu gabinete o Presidente da
Central Única dos Trabalhadores, Artur Henrique, e o
Secretário-Geral gaúcho, Quintino Severo, que defenderam mudanças na legislação, na estrutura tributária
e avanços na política econômica, com o objetivo de
melhorar a vida dos trabalhadores e dos empreendedores do nosso País.
No documento que me foi entregue, constam alguns projetos, casualmente de minha autoria, como o
ﬁm do fator previdenciário, a valorização das aposentadorias e pensões e a redução da jornada de trabalho,
sem redução salarial.
A CUT também pede no documento o combate
às taxas de juros e o fortalecimento do Mercosul e
também da Unasul.
Reaﬁrmei meu apoio às demandas e disse que
a Comissão de Direitos Humanos do Senado, como
tenho certeza todas as Comissões desta Casa, a Comissão de Assuntos Sociais, estão à disposição do
movimento sindical, da liderança dos trabalhadores,
para realizarmos debates, audiências públicas sobre
todos os temas que forem de interesse dos líderes
dos trabalhadores.
Eu reaﬁrmo, Sr. Presidente, que os movimentos
sociais têm que estar, sim, mobilizados, defendendo
os seus interesses e lutando pela justiça e igualdade
de direitos para todos.
Por ﬁm, quero só dizer que hoje recebi um convite para participar, em São Paulo, Senadora Marta
Suplicy, do Colóquio sobre o Estatuto da Igualdade
Racial, que será realizado no dia 29 de abril, na cidade de Guarulhos, lá em São Paulo.
Conforme a coordenadora do Fórum Intergovernamental da Promoção de Igualdade Racial do Estado de São Paulo (FIPIR), professora Edna Roland, o
evento tem o objetivo de mapear os avanços conquistados pelo Estatuto da Igualdade Racial, aprovado
por nós e sancionado pelo Presidente Lula, e apontar
novos caminhos.
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Dou meus parabéns ao Fipir por colocar este assunto na pauta. O debate é importante, principalmente neste mês de março. Eu diria que lembramos que
21 de março foi o Dia Internacional da Luta contra os
Preconceitos. E aqui a gente lembra o massacre de
Soweto, acontecido lá na África do Sul, que foi uma
das molas que acabou impulsionando o ﬁm do apartheid e a libertação de Nelson Mandela.
Quero dizer que eu convidei a professora Edna
para participar segunda-feira, dia 28, às 10 horas, de
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos
do Senado, que vai debater políticas públicas com o
foco no Estatuto da Igualdade Racial.
Nessa audiência de segunda-feira, teremos lá
todos os ex-Presidentes, inclusive da Seppir, que é
o nosso Ministério da Igualdade Racial, com a atual
Presidenta, para discutir políticas de combate a todo
tipo de preconceito.
Agradeço a V. Exª.
Fiquei dois minutos a menos, minha Senadora
Marta Suplicy, do meu tempo. Doo a V. Exª os dois minutos, porque V. Exª colaborou para minha fala neste
momento.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Ok, Senador Paim.
Concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy,
para uma comunicação inadiável.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
Eu gostaria que V. Exª me inscrevesse como Líder
do meu Partido, antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senador Magno Malta está inscrito.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Senador Paim, eu agradeço a liberalidade dos seus
dois minutos. Mas, como Presidenta da Mesa, acabei
de dizer que nós não podíamos doar minutos, vou-me
ater ao Regimento.
Caros Senadores e Senadoras, ontem, em Manaus, a Presidenta Dilma anunciou o fortalecimento
da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do
câncer. Essas medidas estão inseridas nos programas
nacionais de controle de dois tipos de câncer que mais
atingem a mulher: o de mama e o de colo de útero.
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Vão ser R$4,5 bilhões para esses investimentos tão
necessários.
Pelas declarações da Presidenta, é fácil enxergar
que ela explicita uma preocupação muito especial pelo
tema por ter vivido uma situação de câncer, por ser
mulher, por toda a sensibilidade que tem. Fico muito
satisfeita e muito feliz que a nossa Presidenta tenha
tido essa ação, porque R$4,5 bilhões para serem investidos nessa questão realmente vão fazer uma diferença. Serão destinados ao controle do câncer de colo
de útero e de mama, ampliação e fortalecimento da
rede oncológica e informação à população.
Para se ter uma ideia da urgência do Governo
Federal em promover ações que cuidem da saúde de
nossas mulheres, é importante que apresentemos alguns números que nunca é demais repetir.
O câncer de colo de útero é o segundo tumor
mais frequente nas mulheres. Só em 2008, último ano
do registro feito pelo Sistema Nacional de Informação,
foram 4.873 mulheres que morreram. Já o câncer de
mama, o que mais mata as mulheres, é o responsável
pela morte, em 2008, de 11.813 mulheres, e, para este
ano, a estimativa vai ser de 18 mil.
São dados muito fortes, mas as capitais da Região Norte são as mais sofridas; lá nós temos mais do
que o dobro da média nacional.
Então, quero dizer à Presidenta que foi um gesto
de muita sensibilidade ter ido deslanchar esse programa, investir, falar desse novo investimento na saúde
da mulher em Manaus.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora...
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Posso
fazer um aparte a V. Exª?
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Com
muito prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero dizer que ﬁco, como amazônida e, principalmente,
como ginecologista – proﬁssão que exerci durante
14 anos –, muito positivamente entusiasmado com a
atitude da Presidente Dilma, e pela simbologia, como
disse V. Exª. A nossa Região Norte, por várias razões,
principalmente pela falta de prevenção, tem uma incidência altíssima, como disse já o Senador João Pedro,
de câncer de colo de útero. Portanto, essa iniciativa de
ontem, sob todos os aspectos, merece os aplausos. A
Presidente Dilma foi muito feliz no evento.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Fico
contente que concordamos com essa percepção.
Quanto à questão do mamógrafo – e a Presidenta ontem mencionou, no seu discurso, que parte deles
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estão quebrados –, eu lembro, Senador Mozarildo, que,
quando assumi a cidade de São Paulo como Prefeita,
com 11 milhões de habitantes, uma das minhas preocupações, no estado calamitoso em que recebi a cidade, foi
ver quantos mamógrafos tínhamos na cidade. O senhor,
que é ginecologista, vai ter uma ideia do número que
vou dizer: nós tínhamos quatro mamógrafos para toda as
mulheres da cidade de São Paulo. E não vou esquecer
nunca, em uma sensação de extrema humilhação – mas
eu tive que ousar –, quando, em uma celebração de uma
companhia de cosméticos para a mulher – a Avon, até
vou dar o nome –, no Ibirapuera, tive a ousadia de pedir,
porque estava lá o Diretor de Assuntos Latino-Americanos,
para doarem cinco mamógrafos para a cidade de São
Paulo. Então, essa era a situação recebida. Hoje eu sei
que muitas das cidades do Brasil continuam em situação
calamitosa. Eu não sei quantos mamógrafos tem hoje a
minha cidade, mas espero que nós tenhamos o suﬁciente para cobrir o restante das mulheres paulistanas que,
naquele momento, não puderam ser atendidas.
Daí a sensibilidade desse programa, porque aumentar o dinheiro para a saúde é ótimo, nós todos queremos que sejam investidos mais recurso, mas, quando
se foca, quando se tem um compromisso e se quer ter
metas, eu acho que faz uma diferença enorme.
Por isso, quero parabenizar essa força-tarefa do
Ministério da Saúde em relação a esse combate ao
câncer de mama, ao câncer de útero. E que nós possamos, daqui a pouco tempo, ter resultados diferentes
para a mulher brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Paulo Bauer, do PSDB
de Santa Catarina.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. Aníbal Diniz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1º Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Senadora Marta Suplicy.
É só para fazer um registro: nós estamos recebendo nesta tarde, nesta Casa, uma delegação do
meu Estado, o Paraná, representando o movimento
dos taxistas, que está aqui acompanhada pelo nosso
Deputado Federal paranaense Osmar Serraglio, pelo
Vereador de Curitiba Jairo Marcelino e pelos presidentes das Centrais de Radiotáxi de Curitiba, São José
dos Pinhais e Pinhais. Acompanha também a delega-
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ção o nosso Vice-Prefeito de São José dos Pinhais,
Sr. Jairo Melo.
Quero deixar registrado, Srª Presidente, porque
logo esta Casa receberá um projeto de lei da mais extrema importância para essa categoria, que é a regulamentação da proﬁssão de taxista. Já foi aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, em caráter terminativo, e deve vir a esta
Casa. Desde logo, quero sensibilizar e pedir também o
apoio dos nobres pares aqui para que possamos fazer
com que a matéria tramite, seja aprovada e, realmente,
reconheçamos essa proﬁssão, que é muito importante
para o nosso País.
Aproveito aqui para fazer uma saudação, uma
homenagem muito especial aos taxistas lá do nosso
Estado, de Curitiba, da região metropolitana. É um serviço reconhecido em todo o País. Agradeço a presença
de vocês. Eu, particularmente, sinto-me muito honrada
com a presença aqui, nesta Casa. Podem ter certeza
de que nós vamos acompanhar, com muito carinho, o
projeto que aqui está chegando.
Muito obrigada, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Gleisi Hoffmann, o Sr. Aníbal Diniz, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann. Pode
ter certeza de que contará com a minha colaboração
pessoal, porque apoio esse projeto.
Por favor, agora, com a palavra o Senador Paulo
Bauer. Pelo Regimento, dez minutos.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Srª Presidente. Saúdo V. Exª, bem como
aos Srs. e às Srªs Senadoras presentes na sessão e
na Casa. Compareço a esta tribuna para apresentar a
V. Exªs a minha posição e manifestação acerca de um
assunto da mais alta importância para o Congresso
Nacional, para o País e para esta Casa.
Informo, inicialmente, que, desde 1988, ou seja,
desde a edição da Constituição Federal, existe à disposição do Governo Federal um mecanismo legal de
governar e de legislar chamado medida provisória.
Desde 2001, nós tivemos editadas no nosso País
526 medidas provisórias. Essas 526 medidas provisórias serviram para estabelecer regulamentação para os
mais diversos assuntos, desde assuntos relacionados
ao orçamento, a questões tributárias, a questões administrativas, a questões de calamidade pública, enﬁm,
para as mais diversas ﬁnalidades.
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Como Deputado Federal, no ano de 1996, tive
a oportunidade de relatar uma medida provisória que
levava o número de 1.526 e que instituiu a Lei do Simples, até hoje vigente no País e que, sem dúvida nenhuma, é uma das formas de arrecadação tributária
mais eﬁcazes e mais justas que o País viu instituídas
nos últimos anos.
Naquela época, Srª Presidente, Srªs e Srs. Colegas desta Casa, foi criada uma comissão mista para
analisar a matéria. Como relator daquela comissão, eu
tive a oportunidade de apresentar o meu relatório com
emendas, com parecer, e que foi ﬁnalmente votado
no dia 5 de dezembro, em uma reunião do Congresso
Nacional. Na época, era o Congresso Nacional que
votava as medidas provisórias, aceitando-as e transformando-as em lei.
No ano de 2001, mais precisamente no mês
de setembro, foi aprovada, nesta Casa e também no
Congresso Nacional, a Emenda Constitucional nº 32,
que alterou a sistemática até então vigente e que era
constatada como uma sistemática prejudicial ao País,
já que, naquela época, as medidas provisórias eram
reeditadas quando não analisadas e não votadas a
tempo pelo Congresso Nacional.
Aquela PEC de autoria do Senador Esperidião
Amin permitiu que nós víssemos alterada a sistemática, estabelecendo que, a partir de então, qualquer
medida provisória que tramitasse no Congresso Nacional, uma vez não analisada no seu devido tempo,
estabeleceria um trancamento de pauta, primeiro na
Câmara dos Deputados, depois no Senado da República. E esse trancamento de pauta obrigava as Casas
Legislativas a analisarem a matéria e a votarem-na em
caráter deﬁnitivo.
Ocorre, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
não se modiﬁcou o critério da comissão mista até então
vigente. Ora, a partir do momento em que se delegou
a cada Casa a competência para votar a matéria de
forma independente, mantendo-se a comissão mista,
não se deu condição de andamento e de celeridade
à análise e à votação, até porque, uma vez instituída,
a comissão mista no décimo– quinto dia tem sua vigência, sua incumbência encerrada. E aí, obviamente,
o prazo continua correndo, o Presidente da Câmara
e também do Senado se veem na contingência e na
obrigação de nomear um Relator de Plenário para a
votação da matéria.
Tão logo assumi meu mandato de Senador, procurei ajuda junto à Consultoria Legislativa aqui do Senado,
que, aliás, é um dos órgãos da Casa com a melhor e
a maior qualiﬁcação para nos auxiliar. E, com a contribuição do Dr. Gilberto Guerzoni, discutimos profundamente o assunto e formulamos uma PEC, que con-
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tou com o apoio de vários Srs. Senadores e de várias
Srªs Senadoras a quem eu agradeço pelo apoiamento,
que levou o nº 8, de 2011. Já tramita na Casa, está
na Comissão de Constituição e Justiça e basicamente propõe que a amplitude da medida provisória seja
um pouco restringida, já que até o presente momento
pode a Presidência da República, por meio de medida
provisória, legislar na questão da criação de cargos e
na questão de criação de órgãos públicos.
A meu ver, essa condição não deve mais prevalecer. Nós temos de debater amplamente no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, a
respeito da oportunidade e da necessidade de criação
de cargos e dessas novas organizações e instituições
governamentais.
Por isso, nós vamos, sim, permitir que a medida
provisória continue existindo. Nós achamos que ela
deve, sim, tratar de questão tributária, tratar de questão de segurança nacional, tratar de questão de orçamento. Mas criação de cargos públicos e criação de
órgãos públicos por medida provisória é, no meu ponto
de vista, uma ofensa ao Poder Legislativo, que tem a
incumbência de representar a sociedade e opinar em
seu nome, para que o País possa seguir seu caminho
e a governabilidade esteja assegurada.
De outro lado, Srª Presidente, eu propus a extinção da comissão mista, que hoje existe e está contemplada na Constituição em vigor. Aliás, o Presidente José
Sarney também apresentou uma Proposta de Emenda
à Constituição, que levou o nº 11, logo em seguida à
minha, propondo a mesma coisa.
Eu acho que isso é uma providência necessária.
Cada Casa deve ter a responsabilidade de analisar,
pelos seus mecanismos institucionais, a legalidade, a
constitucionalidade e também o mérito de cada medida provisória que vier a tramitar.
Por outro lado, nós também apresentamos, na
nossa proposição, que essas medidas provisórias
que vierem a ser editadas daqui para frente tenham
um prazo diferente: 90 dias, inicialmente, na Câmara
dos Deputados e, depois de votadas lá, mais 60 dias
no Senado, para que não se veriﬁque de novo esse
constrangimento político, esse constrangimento até
institucional de a Casa maior, de a Casa do Senado
Federal ter que votar uma medida provisória da mais
alta importância em questão de 24 horas, 48 horas.
Não há tempo suﬁciente para debate, para discussão,
para avaliação da matéria.
E também propus, na medida provisória que apresentei, que no período do recesso legislativo se interrompam os prazos que estarão estabelecidos nessa
nova regra, permitindo, assim, que nós tenhamos um
andamento tranquilo, um andamento sem prejuízo da
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medida provisória na sua análise e no cumprimento
dos prazos.
É preciso dizer a todos os membros desta Casa
que a sociedade brasileira quer um governo eﬁciente. A
sociedade quer um governo que tenha respostas rápidas às suas demandas. A sociedade quer um governo
que trabalhe em sintonia e também com independência
em relação ao Poder Legislativo. Mas nós precisamos,
acima de tudo, também analisar as matérias que são
propostas e apresentadas pelos representantes do
povo no Legislativo Federal.
Ora, se temos projetos de lei, se temos leis complementares em discussão, sendo analisadas nas comissões técnicas, sendo avaliadas nos gabinetes dos
parlamentares e nas lideranças, é óbvio que esses
projetos de lei que tramitam são da mais alta importância porque nascem da manifestação popular, da
reivindicação da comunidade da qual os Parlamentares são porta-vozes.
E não é justo, não é correto que tenhamos essas
matérias postergadas na sua análise e votação, por
conta do trancamento de pauta em função de medidas
provisórias apresentadas ao Congresso Nacional.
Desejo, sinceramente, que esta matéria avance, evolua. Existe apenas uma proposta de emenda à
Constituição apresentada e já votada por esta Casa,
de autoria do saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães, e que hoje se encontra na Câmara dos Deputados e lá ainda não foi colocada...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – ...na
pauta. Encontra-se na Câmara dos Deputados para
apreciação, mas ela não é tão objetiva, não é tão ampla
como é a proposta que apresentei, nem tão especíﬁca
quanto a do Senador José Sarney.
Estou certo de que nosso dever e nosso compromisso é alterar a sistemática vigente para dar celeridade e especiﬁcar melhor o que deve ser a medida
provisória e como ela deve ter eﬁcácia, também para
permitir que os demais projetos, as demais proposições
apresentadas pelos Parlamentares tenham andamento
e o Legislativo volte a ter a credibilidade que sempre
teve no âmbito da sociedade brasileira pelo grande
serviço que presta à Nação.
Agradeço pela oportunidade e pela atenção de
todos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Paulo Bauer.
Com a palavra o Senador Magno Malta, pela Liderança do PR, por cinco minutos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
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e Srs. Senadores, aqueles que me ouvem pela Rádio Senado e TV Senado, público presente, famílias,
cidadãos que estão aqui nas galerias a quem quero
cumprimentar, abraçar nesta tarde.
Srª Presidente, rapidamente, quero fazer registros,
dar pinceladas em assuntos pelos quais certamente eu
voltarei à tribuna, ao longo desta semana e das próximas semanas, porque fazem parte, de forma muito
forte e signiﬁcativa, das bandeiras que defendo. Sou
um homem de causa, um homem que luta por causas
e por bandeiras de vida, em defesa das famílias, em
defesa da integridade, em defesa da sociedade livre e
da segurança pública do Brasil, longe das drogas, longe do abuso, longe da pedoﬁlia, para uma sociedade
segura e uma família segura.
Srª Presidente, quero cumprimentar também a
nossa Presidenta da República, Dilma, pelo anúncio
que faz com relação à grande campanha de combate
e enfrentamento ao câncer de mama. E quero registrar
que o Ministro Padilha me procurou, esse Ministro tão
simpático, dos mais disponíveis e capazes.
Estive com o Ministro Padilha, Srª Presidente,
e com a Frente da Família, uma frente que congrega
90% dos Senadores desta Casa e mais quase 90%
dos Deputados federais. Com a Frente da Família,
reunimo-nos em um grande encontro com o Ministro
da Saúde, colocando-nos à disposição dele de forma
muito positiva, propondo, ajudando e não pedindo ou
reclamando da posição – foi uma reclamação feita – de
nunca termos sido chamados ou convidados, ao longo
dos governos, para discutir as políticas públicas que
protegem a família ou que afronta a família no Brasil.
De maneira que o Ministro entendeu, criamos
um conselho, dentro da Frente da Família, composto
de oito Deputadas, seis Deputados e dois Senadores.
Esse Conselho vai ajudar o Ministro na construção de
políticas públicas na área de drogas, de pedoﬁlia, na
área de aborto e nas políticas públicas como essa, da
campanha de prevenção.
O que o Ministro quer? Ligou-me pedindo uma
reunião com o conselho para discutir a melhor maneira
de usarmos todas as nossas forças, a capilaridade da
Frente da Família, que congrega católicos, espíritas,
islamitas, budistas, judeus, evangélicos, aqueles que
têm proﬁssão de fé cristã no Brasil e até aqueles que
acreditam na família, mas que não têm nenhum tipo de
proﬁssão de fé e que estão nessa Frente da Família,
porque reunindo essas proﬁssões de fé, a cada ﬁnal
de semana, é possível falar com 50 milhões de pessoas, e essa é a melhor defesa e a melhor divulgação
que se faz de uma campanha como essa, de combate ao câncer de mama, como nós auxiliamos a Frente
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da Família, e continuamos auxiliando no combate à
dengue no Brasil.
Srª Presidente, hoje, num assunto que muito interessa, Senadora Marta Suplicy, Senadora Vanessa
Grazziotin, do nosso querido Amazonas, eu tenho um
projeto de lei que será relatado pelo Senador Pedro
Taques, um projeto de lei que altera a Lei Maria da
Penha, para determinar que os crimes praticados com
violência doméstica e familiar contra a mulher sejam
processados mediante ação pública incondicionada,
porque hoje a ação é privada. O processo só ocorre
se houver autorização da mulher, e o que acontece?
Não há prevenção nisso. A lei é muito boa, mas a
mulher denuncia o marido agressor, esse marido bêbado, inconsequente, muitas vezes não bêbado, mas
inconsequente, irresponsável, que espanca a mulher,
a mulher vai e o denuncia corajosamente e, ao chegar
em casa, ele passa mel na boca, uma conversa ﬁada,
ela tira a denúncia, em seguida, ele mata a mulher.
A partir de agora, ela será uma ação incondicionada:
denunciado, denunciado; boletim de ocorrência, boletim de ocorrência, e não se volta mais, não se tira a
denúncia que fez, e esse malandro vai saber que continua o processo investigatório e que nada foi retirado
em relação à denúncia que foi feita a ele. Penso que
isso é um avanço preventivo, uma alteração das mais
signiﬁcativas na Lei Maria da Penha.
Um outro projeto que apresento trata de que,
nas ações penais públicas condicionadas, Senadora
Marta, na representação da ofendida de que trata a
lei, só será admitida a renúncia quando ela apresentar a representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal ﬁnalidade, diante de
recebimento de denúncia e ouvido o Ministério Público.
Muitas mulheres denunciam o espancador, o juiz chama para a audiência, a pobrezinha vai para lá achando
que o juiz já vai tomar atitude, e o juiz está reunindo
para dizer de novo para ela: “Você não quer retirar não?
Você não quer pensar de novo não? É, você tem seus
ﬁlhos para criar...”. E aí, muitas caem nesse conto do
vigário e, quando chegam em casa, apanham de novo
e muitas morrem. Então, essa lei melhora a Lei Maria
da Penha, é uma lei que será relatada pelo Senador
Pedro Taques na nossa Comissão de Justiça.
Senadora Marta Suplicy, hoje pela manhã, quando
a Frente da Família esteve com o Ministro da Justiça,
uma das coisas que coloquei para ele: a Lei Joana
Maranhão foi aprovada nesta Casa e já está lá, na
Câmara dos Deputados, e a Lei Joana Maranhão está
para o Brasil e para...
(Interrupção do som.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...a
questão do abuso de crianças como a Lei Maria da Penha (Fora do microfone.) está para a questão do espancamento e do abuso contra mulher. Por quê? Porque a
ação deixa também de ser uma ação privada e passa a
ser uma ação pública. Hoje, uma criança abusada, se
a família não quiser denunciar, não se pode denunciar,
e aí, ao fazer 18 anos, Senador, essa criança tem seis
meses depois de adulta para denunciar o seu abusador e, se não ﬁzer em seis meses, acaba o crime, o
abusador não responde mais por esse crime.
E a Joana Maranhão, que é nadadora do Minas,
do seu glorioso Minas, essa atleta olímpica, orgulho
nosso, denunciou o seu abusador aos 22 anos de idade. E ele, então, denunciou-a como caluniadora, e ela
não é. Então, essa lei passa a ser uma ação pública:
ao fazer 18 anos, essa mulher, agora, tem o tempo
inteiro da vida dela, quando se sentir bem emocionalmente, ﬁsicamente, para denunciar o seu abusador e
não somente seis meses, e o Ministério Público não
precisará mais de autorização de ninguém para poder
denunciar um canalha que, do alto da sua tara sexual, esses...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...vagabundos abusam de crianças neste País!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já
encerro, Srª Presidente.
Discutimos isso, discutimos a questão da frente no
enfrentamento da pedoﬁlia, do ponto de vista da prevenção que faremos, que a sua confederação, a Confederação Nacional dos Transportes fará para desmistiﬁcar
esse mito de que caminhoneiro é que é abusador de
criança no País. O País está cheio de caminhoneiros
trabalhando no volante para educar os ﬁlhos, manter
ﬁlho em faculdade, sem dormir, trabalhadores e que
levam a fama de abusadores nas estradas. Tem canalha na estrada? Tem. Mas, parabéns pela campanha,
Senador Clésio, que a CNT fará no Brasil com divulgação, com cartilhas, com orientação, e até orientação
para esses motoristas se tornarem agentes da vida e
da defesa da criança nos postos do Brasil.
Levei também a questão da prevenção das drogas. Há 30 anos, Senadora Marta, que tiro drogados
da rua. É a minha experiência, recupero 85% dos que
passam por lá, e o problema do Brasil não é crack, o
problema do Brasil é álcool. Temos uma sociedade
hipócrita que se alcooliza, depois, põe o dedo na cara
da polícia e da classe política e quer que...
(Interrupção do som.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora
do Microfone.) – ... resolvamos um problema que é
da família.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª
Presidente, já encerro, obrigado pela benevolência.
E põem o dedo na cara da polícia, dos políticos,
para que nós resolvamos um problema que é de família. A família bebe em casa, os ﬁlhos aprendem a
beber em casa, a bebida está na geladeira do pai e
da mãe, depois ele quer que o Conselho Tutelar conserte aquilo que já começou quebrado na casa dele,
ou que a classe política dê jeito naquilo que ele não
fez em casa. E aí vem com a conversa ﬁada de que é
problema de polícia e problema de políticos.
Bem, tratamos desse assunto, da questão das
drogas, da fronteira do Brasil, da questão do aborto.
Fizemos uma proposição porque somos literalmente
contra o aborto, em qualquer situação. Só quem deu
a vida pode tirar. E há uma proposição da Deputada
Federal Lauriete que aquelas pessoas que sofrerem
gravidez indesejada de um estupro, mas que, mesmo
assim, não queiram abortar, que o Estado assuma
essa mãe e essa criança ao longo da gestação e essa
criança até um ano de idade, com um salário mínimo
e a atenção do Estado e atenção psicológica.
Foram muitos assuntos tratados. Voltarei a esta
tribuna para continuar tratando no interesse da sociedade.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Magno Malta.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin
por dez minutos regimentais.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente Senadora
Marta Suplicy.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, Senadora Marta, assim como V. Exª
e tantos outros que ocuparam a tribuna no dia de hoje,
eu também venho à tribuna para falar de um momento
importante para a Nação brasileira, sobretudo pra as
mulheres, que ocorreu no dia de ontem, Senador Magno Malta. E falo com alegria redobrada porque, num
contexto de que durante todo o mês de março serão
divulgadas e realizadas atividades relativas às mulheres por conta do Dia Internacional da Mulher, ontem foi
feito, pela Presidenta Dilma Rousseff, o lançamento de
um programa de fortalecimento de saúde da mulher,
o lançamento da campanha de prevenção de colo de
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útero e de mama, que são dois problemas que mais
vitimam as mulheres do nosso País.
O câncer de mama é a principal causa de morte
entre as mulheres. Na sequência, vem o câncer de colo
de útero. Digo que venho aqui com alegria redobrada
porque a Presidenta Dilma escolheu a cidade de Manaus, a querida capital do meu Estado do Amazonas
para fazer o lançamento dessa campanha. E acompanhando a Presidenta Dilma, além do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que cumprimento formalmente
desta tribuna; o Presidente do Instituto do Câncer do
Brasil, vários professores da área, vários médicos que
militam nessa área da saúde, da mulher, da prevenção
de câncer, acompanharam a Presidenta e a Ministra
da Cultura, Ana Hollanda, inúmeras artistas, cantoras,
atrizes que são reconhecidas pela população, admiradas pela população brasileira e que desenvolvem,
junto com o Ministério da Saúde, de forma gratuita, a
campanha de prevenção do câncer de colo de útero
e câncer de mama.
Lá estiveram as atrizes Cássia Kiss, Tânia Alves,
Zezé Motta, a atriz e poetisa Elisa Lucinda, as cantoras Fafá de Belém – a paraense Fafá de Belém –, Daniela Mercury, Márcia Siqueira – uma bela cantora do
nosso Estado do Amazonas – e a cantora Maria Rita,
além da apresentadora Hebe Camargo e das atletas
Maurren Maggi e Hortência, entre outras pessoas que
lá estiveram.
É importante destacar, Srª Presidente, Senadora
Gleisi e Senadora Angela, que o clima no ato de lançamento do reforço da campanha pela prevenção do
câncer na mulher, podemos assim dizer, foi um clima
extremamente positivo. E o que marca este Governo,
Senadora Marta, tem sido a forma direta e sincera
como os problemas são encarados e tratados.
Foi apresentado o diagnóstico da necessidade,
inclusive apresentado e escrito formalmente, e, entre
as metas, está exatamente a criação do Programa Nacional de Qualidade em Mamograﬁa, e foi mostrado
que há, no setor público do Brasil, instalados em torno
de dois mil mamógrafos, mas grande parte deles não
funciona a contento.
A Presidente Dilma chegou, em determinado
momento, de uma forma muito sincera e com uma
intenção extremamente positiva, a questionar quais
seriam os problemas que fazem com que tantas mulheres não tenham acesso ao exame de mamograﬁa,
uma vez que temos tantos mamógrafos.
Disse a Presidenta que ou os mamógrafos estão
quebrados e não foram consertados, ou não há técnicos
para operar os mamógrafos, ou, ainda, os mamógrafos
estão concentrados em poucas localidades.
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Eu vejo isso como algo extremamente importante, porque a saúde não tem o problema da falta de
recursos somente.
Tanto na saúde como na educação, ou em qualquer outro setor, não só público, mas privado também,
nós precisamos zelar pela boa gestão do sistema, e
zelar pela boa gestão do sistema signiﬁca fazer um
exercício cotidiano de autocrítica, de avaliação autocrítica de como as coisas estão funcionando.
Quero dizer que, para nós, mulheres brasileiras,
é muito importante o fortalecimento desse programa,
porque, primeiro, há uma estimativa – vou repetir aqui
dados que já foram ditos, Senadora Gleisi, e já concedo
um aparte a V. Exª – de que em torno de 18,5 mil casos
novos de câncer de útero, de colo de útero, tenham
ocorrido no ano de 2010 – dezoito casos por cem mil
mulheres –, e essa também é a estimativa para este
ano de 2011. Somente em 2008, morreram, em decorrência dessa doença, quase cinco mil brasileiras.
Um dado importante: são nas capitais da Região
Norte, salvo engano Belém do Pará, em primeiro lugar,
e, em segundo lugar, Manaus, no Estado do Amazonas; são nesses Estados onde há a maior incidência
de câncer de colo de útero, em torno de 39,6 casos
para cem mil. Ou seja, enquanto a média nacional é
de dezoito casos por cem, Senadora Marta, na Região
Norte são quase quarenta casos por cem.
Então, quero aqui cumprimentar a Presidenta Dilma por ter escolhido a cidade de Manaus. E lá estavam
os Governadores de Roraima e do Acre; o Governador
Tião Viana, ex-Vice-Presidente desta Casa, médico, lá
estava participando do ato, assim como o Governador
do Estado do Senador Mozarildo, da Senadora Angela,
estava também participando do evento.
É muito importante, um ato extremamente simbólico, a escolha da cidade de Manaus para o lançamento dessa campanha tão importante para as mulheres
brasileiras. Eu tive a oportunidade de conversar com a
Presidenta Dilma e vi uma preocupação muito sincera em relação ao tema. Dizia ela ao Ministro Padilha:
“Ministro, vamos agilizar todas essas ações para ver
se conseguimos ampliar ainda mais esses números”,
números, como, por exemplo, a meta de mais de 3,8,
em torno de 4 milhões de exames de mamograﬁas
neste ano. O que será um salto positivo, signiﬁcativo,
diante daquilo que nós já temos.
Concedo um aparte a V. Exª, Senadora Gleisi.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senadora Vanessa. Quero cumprimentá-la por
esse pronunciamento e me somar aos seus cumprimentos à Presidenta Dilma, que, no mês de março,
quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher,
lança um programa tão importante como este, que é
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um programa de prevenção. No Paraná, acompanho
o grupo Amigas da Mama, que é um grupo muito ativo de combate ao câncer de mama, inclusive ligado a
uma rede de hospitais de câncer, que tem como um
dos principais elos o Hospital Erasto Gaertner. A gente
acompanha de perto o drama de muitas mulheres, a
maioria é de mulheres pobres, que não tiveram acesso
a um exame preventivo e, quando chegam a diagnosticar, o câncer já está avançado, tem que se extirpar a
mama, depois não têm condições nem recursos para
fazer uma reposição, uma cirurgia plástica. E, aí, além
do tratamento de câncer, que é um tratamento difícil,
um tratamento complexo, doloroso, há também as questões psicológicas, de autoestima, que não conseguem
ser recuperadas. Então, este programa sobre o qual
V. Exª está falando e que foi lançado, ontem, em seu
Estado – e, de fato, a Região Norte apresenta índices
muito elevados, daí a justiﬁcativa de lançar lá –,
tenho certeza de que vem ao encontro dessa
necessidade. Então, queria deixar público aqui nesta
Casa: parabéns à Presidenta Dilma, parabéns ao Ministério da Saúde, que tem feito um trabalho pró-ativo
em várias áreas. Há três ou quatro semanas, tivemos
o lançamento do Programa Saúde Não Tem Preço, que
já mostrou que o índice de remédios gratuitos tirados
para hipertensão nas farmácias subiu 60%, porque é
medicamento gratuito. E, agora, também com esse
Programa Saúde da Mulher. Então, muito bem colocado aqui, Senadora Vanessa. Deixo, nesta Casa, o
registro de parabéns à Presidenta Dilma, ao Ministro
Padilha e a todo esse trabalho que vem sendo feito
com foco na saúde da mulher, com ações de combate ao câncer, que destinarão até 2014 investimentos
de 4,5 bilhões.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senadora. O aparte de V.
Exª, sem dúvida alguma, engrandece muito o meu
pronunciamento.
Quero dizer que nós mulheres somos conscientes das nossas necessidades e do que precisamos
avançar ainda.
Mas, Senador Mozarildo, temos um orgulho muito
grande, mas muito grande, de termos, pela primeira
vez,...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) –... na história da República, uma mulher Presidenta da República, e uma mulher que traz a sensibilidade das mulheres.
Disse pessoalmente à Presidenta no dia de ontem: “Tudo mudou, tudo mudou e tudo está mudando
em relação a como encarar os problemas e a discrimi-
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nação de gênero no País”, que, de fato, ocorre e que
precisam ser encaradas de frente. A Presidenta Dilma
não apenas tem grande capacidade para governar este
País, como também tem uma grande sensibilidade
como mulher e sente também como nós precisamos
avançar nas nossas questões.
Antes de conceder o aparte a V .Exª, com a bondade e a benevolência da nossa Presidenta Marta,
Senador Mozarildo – apenas peço brevidade –, quero dizer que Manaus recebeu a Presidenta com muita
alegria; era muita gente nas ruas, espontaneamente
saindo de suas casas para receber Dilma. Foi o Estado
do Amazonas que deu a ela a maior votação ....
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP. Fora do microfone.) – Senadora, mais um minuto
para o Senador Mozarildo, outro minuto para a senhora e encerraremos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Aí concluímos. Perfeitamente.
Então, Senadora Marta, foi o Amazonas o Estado
que deu o maior percentual de votação a ela. E ontem,
pela primeira vez depois das eleições, essa gente humilde do meu Estado, mas muito agradecida, foi às
ruas para cumprimentar a nossa Presidenta.
Senador Mozarildo, eu concedo o aparte a V.
Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Vanessa, tive até a oportunidade de apartear
a Senadora Marta, mas não poderia deixar de fazer
um registro, como amazônida e como médico ginecologista e obstetra, da importância do evento de ontem
em Manaus. Não foi à toa que ela escolheu Manaus
para lançar esse trabalho porque, realmente, na Região Norte, notadamente na Região Norte, a incidência
de câncer de colo e de mama na mulher é muito alta.
Então é importantíssimo que esse gesto, que tem um
simbolismo muito bonito, tenha sido feito ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – ... tenho sido feito na capital do seu Estado, mas, de resto,
com certeza, homenageou toda a Região Norte.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senador Mozarildo.
Para concluir, eu gostaria apenas de dizer que
importantes também foram os anúncios feitos pelo
Governador do Estado do Amazonas, Governador
Omar Aziz, que garantirá pelo menos um mamógrafo
em cada Município do Estado, além de mamógrafos
em barcos itinerantes.
Então quero aqui registrar o grande esforço do
Governador Omar, da primeira-dama Nejme Aziz, na
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luta, em parceria com o Ministério da Saúde, para
melhorar a atenção integral à saúde da mulher. E registrar, Senadora Marta, que acompanhando a Presidenta Dilma estava a Srª Marcela Temer, esposa do
nosso Vice-Presidente. Foi um ato de muita emoção,
de muita alegria para o Brasil, para os homens, mas,
sobretudo, para as mulheres deste País e para as mulheres de todo o norte brasileiro.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. (Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senadora Vanessa. Quero dizer que compartilho dos sentimentos expressos por
V. Exº e parabenizar o Governador do seu Estado por
este compromisso de um mamógrafo em cada Município. Não é pouca coisa. Se ele conseguir fazer, nós
vamos tirar o chapéu e fazer uma homenagem. Mas
acredito que sim, se ele se prontiﬁcou, se está com
essa determinação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. (Bloco/PT
– SP) – Agora, um comunicado.
Os Senadores relacionados abaixo indicam a Senadora Kátia Abreu para exercer o cargo de Líder do
Bloco Parlamentar da Minoria no Congresso Nacional
até o dia 31 de janeiro de 2012. Ass. Senador Alvaro
Dias, Líder do PSDB; Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas; Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas; e Deputado Duarte
Nogueira, Líder do PSDB.
O Expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o ofício:
Brasília, 23 de março de 2011
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que os senadores relacionado abaixo indicam a Senadora Kátia
Abreu para exercer o cargo de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria no Congresso Nacional, até o dia
31 de janeiro de 2012.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB – Demóstenes Torres, Líder dos Democratas – Deputado Antônio C. Magalhães Neto – Duarte
Nogueira, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. (Bloco/
PT – SP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues. (Pausa)
Senador Eduardo Amorim. (Pausa)
Senador Cristovam Buarque. (Pausa)
Senador Cícero Lucena. (Pausa)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa)
Senador Casildo Maldaner. (Pausa)
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Senador Ivo Cassol. (Pausa)
Senadora Angela Portela.
Com a palavra a Senadora Angela Portela, por
dez minutos regimentais.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
o Supremo Tribunal Federal deverá, a curto prazo, tomar uma decisão histórica: concluirá o julgamento de
Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada contra a lei que cria o piso salarial para os professores
de todo o País.
Essa lei resultou de uma longa batalha política
e parlamentar, de que tive a honra de participar. Conseguimos aprovar por unanimidade, na Câmara dos
Deputados, a aplicação do piso salarial como parte
de um conjunto de normas modernas. Na verdade, a
lei vai além de garantir o piso, com o objetivo de proporcionar reais condições para se ministrar ensino de
qualidade. Aprovado pela Câmara, o projeto foi votado
também pelo Senado Federal, que proporcionou inestimável colaboração. Sancionado pelo Presidente Lula,
tornou-se, então, a Lei nº 11.738, de 2008.
A qualidade do ensino nunca estará separada
dos direitos dos educadores. Só teremos educação
digna deste nome caso mudem as condições de trabalho dos professores. Foi desse conceito que partimos
para elaborar a lei.
Nos seus termos, a União vinculou a si própria,
aos Estados, Municípios e Distrito Federal o piso nacional de educação, ao mesmo tempo em que deﬁnia
a carga horária máxima de 40 horas semanais. Deﬁniu também o vencimento inicial, que corresponde ao
salário base, mais gratiﬁcações.
Estabeleceu-se ainda o conceito de proﬁssional
do magistério, reconhecendo que deve abranger todos
os que trabalham em atividades correlatas, desde que
contem com a formação mínima determinada pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação. Estendeu ainda
o piso salarial e demais vantagens aos aposentados,
conceito elementar de justiça social.
Procuramos ainda, no que constitui um pré-requisito básico para a busca de qualidade de ensino, deﬁnir
o que venha a ser a real carga horária dos professores.
A lei estabelece, com clareza, que na composição da
jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo
de dois terços da carga horária para o desempenho
das atividades de interação com os alunos.
Trata-se de uma inovação de extrema importância. Um professor precisa preparar aulas, planejar as
atividades, corrigir provas e trabalhos, participar de
programas de qualiﬁcação permanente, atualizar-se a
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todo tempo. Só assim terá condições efetivas de construir um verdadeiro processo educacional.
Srª Presidenta, entendo que, ao aprovar o texto
que se tornaria a Lei nº 11.738, resgatamos uma dívida
centenária da sociedade brasileira para com os nossos
professores e, mais, para com o nosso ensino. O piso
salarial era reivindicado há décadas, mas sofreu com
o descaso de sucessivos governos e com a indiferença do próprio Congresso Nacional, que ignorou ou arquivou várias propostas nesse sentido. Conseguimos
romper essa barreira de insensibilidade.
Estávamos, porém, como estamos hoje: com os
olhos no futuro. Não apenas o piso salarial eleva o
rendimento de milhões de professores, como articula
remuneração com a qualidade de trabalho.
A lei estabeleceu o valor e o conceito do piso,
mas ele só se concretiza efetivamente com a deﬁnição de carreiras.
Seria otimismo demais esperar que essas conquistas deixassem de ser contestadas. Esse enfrentamento se materializou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada no Supremo Tribunal Federal.
Não pretendo aqui discutir as questões ﬁnanceiras
estaduais. Reconhecemos que todos os governos, em
um País como o Brasil, encontrarão necessariamente diﬁculdades orçamentárias. Acredito com todas as
minhas forças, porém, em que o desenvolvimento da
Nação só ocorrerá com o desenvolvimento da educação. Ao buscar a qualidade do ensino, estaremos investindo no futuro de todos os brasileiros, o que justiﬁca
os indispensáveis sacrifícios.
Estou convicta, Senador Mozarildo, de que esta
decisão, a decisão de investir na educação de nossos
ﬁlhos, constitui uma questão de vontade política. Essa
convicção se fortaleceu quando o Governador do Rio
Grande do Sul, Tarso Genro, pediu a exclusão do seu
Estado da Ação de Inconstitucionalidade, subscrito por
sua antecessora. O pedido foi negado, uma vez que já
se entregara o relatório. Mostrou-se, mesmo assim, que
era possível tomar a resolução, política, de reorientar
as despesas estaduais.
Pois não, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, eu quero cumprimentá-la, parabenizá-la
pelo pronunciamento que faz, porque realmente é, no
mínimo, um soﬁsma pensar em melhorar a educação
sem valorizar o professor. E começar a valorização
pela questão salarial. Então essa lei que foi aprovada
aqui no Senado e na Câmara, que estabelece um piso,
além de outras vantagens, como V. Exª já explicitou
aí, não pode de jeito nenhum ou não poderia permitir
que governadores, sob a alegação de questão ﬁnanceira, contestassem a lei aprovada. Eu lamento que

MARÇO07967
2011

Quinta-feira 24

o Governador do nosso Estado tenha feito mais esta
malvadeza, quer dizer, de entrar para não conceder
aos professores de Roraima as vantagens da lei. Mas
é típico dele, na verdade, ele não gosta realmente de
prestigiar os funcionários públicos, notadamente aqueles que são vitais para o Estado, como é o caso dos
professores, dos médicos, dos funcionários da Secretaria de Segurança, enﬁm, de todos os funcionários.
Mas, no que tange aos professores, eu considero que
já é uma malvadeza com o professor e com o aluno.
Portanto, parabéns pelo pronunciamento que faz.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigada, Senador Mozarildo. Infelizmente, o
Governador de Roraima também assinou a Ação Direta
de Inconstitucionalidade contra o piso salarial nacional
dos nossos professores.
Mas eu queria, para ﬁnalizar, dizer que essa revisão de prioridades, Senador, é indispensável para
a construção de um novo Brasil, melhor e mais justo.
Embora suspendesse o princípio de dois terços até o
julgamento do mérito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o conceito de piso, determinando que fosse
cumprido de imediato.
Foi com satisfação que registrei, no relatório apresentado pelo Ministro Joaquim Barbosa ao Plenário
do Supremo Tribunal Federal, a perfeita compreensão
do papel que a lei desempenha no Brasil moderno. O
Ministro aﬁrmou que o texto por nós aprovado e sancionado pelo Presidente Lula visa prover meios para
alcançar a redução das desigualdades regionais e a
melhoria da qualidade de ensino, na medida em que
possibilita o aperfeiçoamento técnico do tempo para o
preparo das aulas e correção de provas. Apontou ainda
que, numa análise inicial, a lei não apresenta conﬂito
com a Constituição.
Estou otimista, Senador. Acredito ﬁrmemente
que o Supremo Tribunal Federal decidirá pela constitucionalidade da Lei nº 11.738, determinando, assim,
seu pleno cumprimento. Estaremos caminhando para
um Brasil melhor e mais justo. Acima de tudo, estaremos ampliando o investimento em nossos jovens, em
nossas crianças, em nossos adolescentes e, portanto,
investindo no futuro do nosso País.
Eu queria deixar aqui registrado a nossa vontade imensa de que o Supremo Tribunal Federal decida
pela constitucionalidade dessa lei que assegura aos
nossos professores, aos professores de todo o Brasil,
um piso salarial digno.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
Com a palavra, o Senador Ciro Nogueira. (Pausa.)
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Senador Paulo Davim. (Pausa.)
Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Marinor Brito. (Pausa.)
Blairo Maggi. (Pausa.)
Lindbergh Farias. (Pausa.)
Cyro Miranda. (Pausa.)
Jayme Campos. (Pausa.)
Ana Amelia. (Pausa.)
João Vicente Claudino. (Pausa.)
Inácio Arruda. (Pausa.)
Eunício Oliveira. (Pausa.)
Walter Pinheiro. (Pausa.)
João Pedro. (Pausa.)
Jarbas Vasconcelos. (Pausa.)
Roberto Requião. (Pausa.)
Não se encontrando os Senadores inscritos, neste
momento, em plenário, nós vamos iniciar a Ordem do Dia.
Vou pedir aos Senadores e às Senadoras que venham ao plenário. Temos alguns requerimentos, para serem votados em grupo, de desarquivamento, uma medida
provisória e dois outros projetos a serem votados.
Favor, Senadores e Senadoras, compareçam
ao plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não havendo objeção do Plenário, a Presidência coloca em votação em globo os Requerimentos
de Desarquivamento nºs 193, 195, 196 e 197, do
Senador Cristovam Buarque; 216, do Senador Luiz
Henrique; 238 e 239, da Senadora Lídice da Mata; 240,
do Senador Paulo Paim; e 244, do Senador Ricardo
Ferraço, todos de 2011.
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria de Ata individualizará a tramitação
das proposições.

A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

São os seguintes os requerimentos aprovados:

Senador Paulo Paim e outros Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 488,
de 2003.
Uma vez que já se encontra instruída pelas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, de
Assuntos Econômicos, e de Assuntos Sociais; a matéria aguardará inclusão em Ordem do Dia.

REQUERIMENTO Nº 193, DE 2011
Senador Cristovam Buarque e outros Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
2, de 2006.
A matéria volta à Comissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente, vai à de Assuntos Sociais,
em decisão terminativa.
REQUERIMENTO Nº 195, DE 2011
Senador Cristovam Buarque e outros Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
195, de 2006.

REQUERIMENTO Nº 196, DE 2011
Senador Cristovam Buarque e outros Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
253, de 2006.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
REQUERIMENTO Nº 197, DE 2011
Senador Cristovam Buarque e outros Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
345, de 2006.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a matéria vai
à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão
terminativa.
REQUERIMENTO Nº 216, DE 2011
Senador Luiz Henrique da Silveira e outros Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 199, de 2006.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
REQUERIMENTOS NºS 238 E 239, DE 2011
Senadora Lídice da Mata e outros Senadores,
de desarquivamento dos Projetos de Lei da Câmara
5 e 107, de 2006.
O Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2006, uma
vez que já se encontra instruído pelas Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, volta à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
O Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2006, volta
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 240, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 244, DE 2011
Senador Ricardo Ferraço e outros Senadores, de desarquivamento do Projeto de Resolução nº 5, de 2007.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
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também modiﬁca a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Senador Walter Pinheiro apresentou os
Requerimentos nºs 81 e 109, de 2011, lidos anteriormente, solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, autorização para participar do GSMA Mobile
World Congress 2011, em Barcelona, Espanha.
As matérias dependem de parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer oferecido pela Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, favorável ao Requerimento nº 109
e pela prejudicialidade do Requerimento nº 81, que
será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
PARECER Nº 47, DE 2011
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre os Requerimentos
nºs 81 e 109, de 2011, de autoria do Senador
Valter Pinheiro, pelos quais Sua Excelência
solicita o pagamento de diárias em virtude
de sua participação, como representante
do Senado Federal, no evento “The GSMA
Móbile World Congress 2011”, na cidade de
Barcelona, Espanha.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre os Requerimentos nºs 81 e 109, de 2011, de autoria do Senador
Walter Pinheiro, pelos quais Sua Excelência solicita o
pagamento de diárias em virtude de sua participação,
como representante do Senado Federal, no evento
“The GSMA Móbile World Congress 2011”, que terá
lugar na cidade de Barcelona, Espanha.
O Requerimento nº 81, de 2011, lido no dia 16 de
fevereiro do corrente, foi despachado pelo Presidente
do Senado, nesta mesma data, à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O período previsto
para a ausência do Senador era do dia 10 ao dia 20
de fevereiro de 2011.
O Requerimento nº 109, de 2011, lido no dia 22
de fevereiro seguinte, também foi despachado pelo
Presidente da Casa à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O Despacho do Presidente,
no entanto, determinou que o Requerimento em apreço fosse juntado ao processado do Requerimento nº
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81, de 2011, apresentado anteriormente. Trata-se da
mesma matéria, mas com a correção da data prevista
para o período de ausência do Senador, agora de 10
a 17 de fevereiro de 2011.
O Requerimento do Senador Valter Pinheiro, se
faz acompanhar do respectivo convite, esclarecendo
que o evento é o maior e o mais prestigiado encontro
mundial da área, tendo reunido, no ano passado, aproximadamente 49.000 executivos do setor.
II – Análise
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa, ou ainda, no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em
seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver maior pertinência.
Nesse sentido, tanto a manifestação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Casa,
quanto a deliberação do pedido pelo Plenário do Senado são providências regimentais inerentes que devem anteceder a eventual concessão do pagamento
de diárias solicitado, ainda que se considere que o
período do evento tenha se exaurido no novo período
indicado pelo Requerimento nº 109, de 2011 – 10 a
17 de fevereiro de 2011.
No caso em tela estamos analisando tanto a autorização para que Sua Excelência, o Senador Walter
Pinheiro, represente o Senado Federal no mencionado
evento, quanto o recebimento, pelo parlamentar, de diárias para fazer frente às despesas inerentes a esse
mesmo comparecimento. E tudo isso está consubstanciado no Requerimento nº 109, de 2011, juntado
ao Processado do Requerimento nº 81, de 2011, por
Despacho do Presidente da Casa.
Observa-se, também, do Requerimento nº 109,
de 2011, em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, que Sua Excelência esteve
ausente do País no mesmo período previsto para o
encontro em Barcelona – 10 a 17 de fevereiro de 2011.
Sua Excelência solicita, portanto, as necessárias providências para o pagamento das respectivas diárias.
III – Voto
Diante do exposto e considerando que ambos os
Requerimento versam sobre a mesma matéria, meu voto
é pela aprovação do Requerimento nº 109, de 2011, e
pela prejudicialidade do Requerimento nº 81, de 2011.
Sala da Comissão, 17 de março de 2011, – Senador Eduardo Suplicy, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Em votação o Requerimento nº 109, de 2011.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, na
forma do parecer oferecido pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Fica prejudicado o Requerimento nº 81, de
2011.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) –

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 5, de 2011, que altera a Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008,
que dispõe sobre o exercício da atividade de
franquia postal (proveniente da Medida Provisória nº 509)
Transcorre, hoje, a terceira sessão da matéria
constante da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
Foram apresentadas quatro emendas à medida
provisória.
A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 16, tendo como relator o Deputado
Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo.
O prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado, por igual período, pelo Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional nº 49, de 2010, e se esgotará
no dia 23 de março.
O Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2011, foi
lido no Senado Federal no dia 17 de março.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Pimentel, Relator revisor da matéria, para proferir parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 48, DE 2011–PLEN
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta matéria da Medida
Provisória nº 509 é bastante conhecida do Congresso
Nacional, porque, desde 1990, ela é objeto de discussão, de aprimoramento e de apresentação.
Portanto, a Medida Provisória nº 509 trata de examinar essa matéria no Senado Federal, por meio do
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Projeto de Lei de Conversão nº 5, que vem da Câmara dos Deputados, cujo objetivo principal, contido em
seu art. 1º, é prorrogar até 30 de setembro de 2012 a
eﬁcácia dos contratos de franquias postais, ﬁrmados
entre mais de 1400 pequenas e médias empresas,
as agências de correios franqueadas, as conhecidas
ACF, e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), mediante modiﬁcação do parágrafo único da Lei
nº 11.668, de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal, revoga o § 1º do
art. 1º da Lei nº 9.074, de 11 de julho de 1995.
Essa matéria, como eu havia dito, inicia no Brasil
em setembro de 1990, quando o Estado nacional resolveu criar os primeiros contratos de franquia ou os
contratos administrativos. Esse processo teve como
embasamento legal o art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.538, de
1978. Em seguida, em 1974, o Tribunal de Contas da
União, exatamente em setembro de 1974, através do
Acórdão 601, determina que é necessária a realização de processo licitatório sobre todos os contratos de
franquias. E o mesmo tribunal, em novembro de 1994,
através do Acórdão 721, altera o seu posicionamento
e passa a determinar que as licitações seriam feitas
exclusivamente sobre as franquias a serem concedidas a partir desse Acórdão 721. E esse Acórdão do
Tribunal de Contas da União resolveu determinar que
as franquias já concedidas ou aquelas que estavam
em processo de concessão não estariam sujeitas ao
processo republicano de licitação.
Em seguida, o Governo de então editou a Medida Provisória nº 1.531. Essa medida provisória previa
a realização desse conjunto de licitações, uma série
de medidas. E ela foi convertida na Lei nº 9.648, ainda
em 1998, que também prorrogava todas as franquias
até dezembro de 2002. Nesse processo, também não
se resolve.
Em seguida, ainda em 2002, é editada uma outra
medida provisória, que foi convertida na Lei nº 10.577,
em novembro de 2002. Essa nova lei prorroga todas
essas franquias até 27 de novembro de 2007, numa
expectativa de que, nesse período, fosse possível resolver toda essa problemática que se iniciou lá em
1990, sem acompanhar o preceito público do processo de licitação.
Chegamos em 2007, e veio uma segunda lei,
ou uma terceira lei, de nº 11.668, de maio de 2008,
já objeto de regulamentação da medida provisória e
que foi também disciplinada pelo Decreto nº 6.639,
de 2008, que prorroga as mesmas franquias até 7 de
novembro de 2010.
Como nós não tivemos condições políticas, jurídicas, e também legislativas de resolver esse conﬂito
existente ao longo desse período, foi editada a Medida
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Provisória de nº 509, que ora estamos relatando. Ela
foi convertida na Câmara Federal, prorrogando esse
prazo até setembro de 2002 – exatamente em 30 de
setembro de 2002.
Todo esse processo tem como objetivo regularizar
1.424 empresas franqueadas, as chamadas agências
dos Correios franqueadas existentes em todo o Brasil.
E, desse montante de 1.424 unidades existentes lá
em outubro de 2010, apenas 227 delas tiveram o seu
processo licitatório concluído e também assinados os
respectivos contratos de concessão ou de franquias.
Tínhamos mais, naquela data, 504 outros processos de franquias em pleno andamento, para os quais o
processo de licitação ainda não tinha sido concluído; e
aqui, num processo muito forte de consolidação. Mas,
lamentavelmente, ainda tínhamos 519 agências dos
Correios franqueadas que foram à Justiça, têm liminares, e o processo de licitação não foi iniciado. Dessa
forma, não havia outra alternativa, a não ser fazer mais
uma prorrogação para que essas mais de mil, em torno
de 1.200 agências, continuassem em pleno funcionamento, sob pena de termos um processo de demissão,
de piora do serviço público aqui concedido.
Exatamente por isso vem a medida provisória
para tentar resolver um problema que se arrasta desde
1990, com a participação do Poder Judiciário, de uma
série de diﬁculdades nessa condução.
Isso é o que justiﬁca exatamente a urgência e a
relevância desta medida provisória.
O Relator desta matéria na Câmara Federal, o
Deputado Ricardo Berzoini, acolhe duas das quatro
apresentadas a esta medida provisória. Das quatro
emendas apresentadas, uma foi considerada injurídica,
por não fazer referência à matéria, e, das três outras,
ele acolhe duas, transformando-se no Projeto de Conversão nº 5, que agora chega à nossa Casa.
Portanto, a medida provisória trata de matéria
que se insere no âmbito da competência legislativa
do Congresso Nacional, nos termos do art. 48 da
Carta Magna, e não incorre em nenhuma das vedações temáticas estabelecidas pelo § 1º do art. 62 da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, que é a nova tramitação
das nossas medidas provisórias.
A medida provisória foi editada sob o amparo do
disposto no caput do art. 62 da Constituição Federal,
sendo, a juízo do Presidente da República, matéria
de relevância e urgência, e merece tratamento de legislação de emergência em face dos problemas que
nós temos ao longo desse período que se iniciou lá
em 1990.
Também não se veriﬁca, na Medida Provisória
nº 509, de 2010, em face do disposto do § 1º do art.
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5º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, incompatibilidade ou inadequação orçamentária
e ﬁnanceira que repercuta sobre a receita ou sobre a
despesa pública da União, ou implique ausência de
atendimento às normas orçamentárias e ﬁnanceiras
vigentes.
Acatamos, ademais, as alterações introduzidas
pelo relator, na Câmara, na Medida Provisória nº 509,
resultante do PLV nº 5, em exame, no sentido de ampliar o prazo nos contratos de franquia postal por mais
15 meses, com término em 30 de setembro de 2012,
e estabelecer em 12 meses o prazo para adequações
e padronizações das novas agências franqueadas, em
conformidade com exigências da ECT.
Aqui vale um parêntese: quando os Correios
abrem um processo de licitação, exigem que aqueles
que pretendem participar desse processo já tenham
um prédio relativamente adequado. Como ao término
do processo, apenas um, como é natural, é o vencedor, isso traz um custo a mais para os participantes.
Com essa emenda apresentada na Câmara, acolhida
pelo relator naquela Casa e também por este relator
aqui do Senado, o franqueado que ganhar a licitação
terá um ano para adequar o seu prédio às exigências
das normas dos Correios.
Concluímos, Srªs e Srs. Senadores, por conseguinte, que nada há a obstar quanto à admissibilidade
da Medida Provisória nº 509, de 2010, nem tão pouco quanto ao mérito do PLV nº 5, de 2011, e também
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação ﬁnanceira e
orçamentária.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade da Medida Provisória nº 509, de 2010,
e pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº
5, de 2011.
Esse é o nosso voto.
Muito obrigado, Srª Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº

, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão nº 5, de 2011, proveniente da
Medida Provisória nº 509, de 13 de outubro
de 2010, que altera a Lei nº 11.668, de 2 de
maio de 2008, que dispõe sobre o exercício
da atividade de franquia postal.
Relator-Revisor: Senador José Pimentel
I – Relatório
Trata-se de examinar o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 5, de 2011, proveniente da Medida
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Provisória (MPV) nº 509, 13 de outubro de 2010, cujo
objetivo principal, contido em seu art. 1º, é prorrogar
até 30 de setembro de 2012, a eﬁcácia dos contratos
das “franquias postais” ﬁrmado entre mais de 1.400 pequenas e médias empresas – as Agências de Correios
Franqueadas – e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), mediante modiﬁcação do parágrafo
único da Lei
nº 11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal, revoga
o § 1º art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e
dá outras providências.
De acordo com o referido dispositivo original da
Lei nº 11.668, de 2008, tal prazo era de 24 meses, a
contar da data da publicação da regulamentação da
mencionada lei pelo Poder Executivo.
A Lei nº 11.668, de 2008, foi regulamentada mediante o Decreto nº 6.639, de 7 de novembro de 2008,
publicado no Diário Oﬁcial da União em 10 de novembro de 2008, esgotando-se, portanto, aquele prazo de
24 meses em 10 de novembro de 2010.
Esclarece a Exposição de Motivos (EM nº
757/2010 MC), de 13 de outubro de 2010, assinada
pelo Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
da qual reproduzimos o seguinte excerto:
5. A partir da publicação da mencionada
regulamentação da Lei nº 11.668, de 2008, pelo
Decreto nº 6.639, de 7 de novembro de 2008,
a ECT providenciou as medidas necessárias à
realização das licitações, incluindo a submissão
das minutas de edital e de contrato, bem como
os estudos de viabilidade técnico-econômica, ao
Tribunal de Contas da União, que o aprovou.
6. Durante esse processo, o Poder Judiciário concedeu liminares que suspenderam
algumas licitações, atrasando a celebração dos
novos contratos pela ECT.
7. Atualmente, existem 1.424 pontos de
franquia postal no País. Destes pontos, 227 tiveram o processo de licitação concluído, com
contratos assinados e vigentes, e 504 estão
com as respectivas licitações em andamento. Entretanto, em 519 pontos os processos
licitatórios estão suspensos por força de liminares.
8. Dessa forma, não há dúvidas quanto à
relevância e à urgência do tema. Para garantir
que população e a economia brasileira não sejam prejudicadas com o comprometimento de
parte dos serviços atualmente executados pelas
franquias postais e também para a conclusão
das licitações em andamento, propomos a edição de medida provisória estabelecendo que a
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conclusão das contratações das novas franquias
deverá ocorrer até 11 de junho de 2011.
O PLV nº 5, de 2011, introduziu duas alterações
no texto original da MPV nº 509, de 2010:
a) ampliou o prazo de eﬁcácia dos contratos das “franquias postais”, que se esgotaria
em 11 de junho do corrente ano, para 30 de
setembro de 2012, ou seja, por cerca de mais
15 meses e meio;
b) acrescentou o art. 7-A à Lei nº 11.668,
de 2008, para prever que as novas Agências
de Correios Franqueadas – ACF, terão prazo
de 12 (doze) meses para fazer as adequações
e padronizações deﬁnidas pelas normas técnicas e manuais da ECT.
Anexamos Quadro Comparativo para melhor visualização das alterações introduzidas na Lei nº 11.668,
de 2008, pela MPV nº 509, de 2008, e, por último, pelo
PLV nº 5, de 2011.
O Relator da MPV nº 509, de 2010, Deputado Ricardo Berzoini, concluiu pela apresentação de projeto
de lei de conversão à MPV nº 509, de 2010, acatando
duas emendas, assim, justiﬁcadas:
A Emenda nº 1 [do Deputado Edson Santos] estende a prorrogação a que se refere a
MP até 14 de outubro de 2012. Concordamos
com o argumento do autor, de que o prazo de
sete meses por ora assegurado será insuﬁciente para providenciar a licitação exigida e
somos, pois, favoráveis à proposta, porém com
a extensão do prazo de validade dos contratos
até 30 de setembro de 2012.
A Emenda nº 3 [da Deputada Rose de
Freitas], determinando que as novas agências
franqueadas tenham doze meses para fazer
adequações e padronizações, deﬁnidas pela
ECT em guias técnicos e manuais. Consideramos adequada a proposta da autora, tendo em
vista a necessidade de uma disposição legal
que obrigue as franquias postais a adotar as
normas técnicas deﬁnidas pela ECT. Trata-se,
pois, de dispositivo cuja inclusão na lei mostrase oportuna e votamos pela sua aprovação.
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou
as alterações propostas pelo Relator, vindo a matéria
à apreciação do Senado Federal na forma do PLV nº
5, de 2011, em exame.
II – Análise
A Medida Provisória trata de matéria que se insere no âmbito da competência legislativa do Congres-
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so Nacional, nos termos do art. 48 da Carta Magda,
e não incorre em nenhuma das vedações temáticas
estabelecidas pelo § 1º do art. 62 da Constituição,
com a redação dada pela Emenda à Constituição nº
32, de 2001.
A Medida Provisória foi editada sob o amparo do
disposto no caput do art. 62 da Constituição Federal,
sendo, a juízo do Presidente da República, matéria de
relevância e urgência a merecer tratamento de legislação de emergência.
Também não se veriﬁca na Medida Provisória nº
509, de 2010, em face do que dispõe o § 1º do art. 5º
da Resolução nº 1, de 2002-CN, incompatibilidade ou
inadequação orçamentária e ﬁnanceira que repercuta
sobre a receita ou sobre a despesa pública da União
ou implique ausência de atendimento às normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes.
Não há o que objetar, em face de Motivos do
Ministro das Comunicações já mencionada, quanto
à urgência e relevância da matéria em exame, tendo
em vista o objetivo de que não seja descontinuada a
prestação de um serviço público, feito por meio de franquia concedida pelo Poder Público a particular para a
exploração de atividade de serviço postal.
Acatamos, ademais, as alterações introduzidas
pelo Relator da Medida Provisória na Câmara dos
Deputados, resultando no PLV em exame, no sentido
de ampliar o prazo dos contratos de franquia postal
por mais quinze meses, com termino em 30 de setembro de 2012, e de estabelecer em 12 meses, o
prazo para adequações e padronizações das novas
agências franqueadas, em conformidade com as exigências da ETC.
O mérito do PLV justiﬁca-se, portanto, pela necessidade de continuidade da prestação do serviço
público, evitando-se, assim prejuízo para o usuário
dos serviços postais.
Constamos, ademais, que o PLV não veicula matéria estranha ao seu escopo.
Concluímos, por conseguinte, que nada há a
obstar quanto à admissibilidade da Medida Provisória nº 509, de 2010, e tampouco quanto ao mérito do
PLV nº 5, de 2011, e também quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
adequação ﬁnanceira e orçamentária.
III – Voto
Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade da Medida Provisória nº 509, de 2010,
e pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº
5, de 2011.
Sala das Sessões, – Senador José Pimentel
Relator-Revisor.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O parecer preliminar do Relator revisor, Senador
José Pimentel, 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.
No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de
Conversão.
Também quero dizer que já estão inscritos para
discutir o mérito o Senador Itamar Franco e o Senador
Aloysio Nunes.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Srª Presidente, já passou a fase de discussão
de relevância e urgência?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não. Vamos encaminhar os pressupostos para
discussão da matéria.
Um pouco mais para frente, temos inscritos o
Senador Itamar e o Senador Aloysio Nunes.
O senhor quer se inscrever, Senador?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Eu queria discutir os pressupostos de relevância e urgência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, V. Exª está com a palavra para encaminhar os pressupostos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, primeiro eu gostaria de fazer um elogio público
à Presidente Dilma Rousseff, que cumpriu a palavra
dada aqui pelo Líder do Governo e vetou aquele artigo
extremamente imoral que dava ao novo chefe, à nova
autoridade pública olímpica o pressuposto de prorrogar
toda e qualquer concessão em aeroportos, independentemente de licitação. Era algo que favorecia muito
a propósitos não tão republicanos.
Parabenizo de público a Presidente Dilma Rousseff
e digo que nesse aspecto ela já inova, porque começou
completamente diferente em relação ao Governo anterior,
quando vários compromissos aqui foram assumidos e raros
foram cumpridos. Então, deixo este reconhecimento.
Segundo, em relação ao pressuposto de relevância e urgência desta medida, eu acabei fazendo
um estudo sobre relevância e urgência. E o Supremo
Tribunal Federal, ao contrário do que muitos diziam
aqui, acolhe por unanimidade inclusive a tese de que
a relevância e a urgência podem ser objeto de Ação
Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal.
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Se nós formos analisar a rigor o que diz esse artigo enxertado na Câmara dos Deputados, prorrogando
os contratos novamente por mais de um ano para que
eles se encerrem em setembro do ano que vem, nós
veríamos que a medida, quando foi editada, tinha um
limite agora no meio do ano que dava para fazer essas
licitações. Cerca de 500 delas foram realizadas, mas
há ainda outro tanto para se fazer.
Tanto eu quanto o Senador Alvaro Dias chegamos
à conclusão que era menos ruinoso para a sociedade,
uma vez que há muitos processos em andamento, que
não questionássemos desta feita o critério de relevância e urgência, mas nós estamos prontos para fazê-lo
junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós gostaríamos
de uma discussão com as Lideranças do Governo, uma
discussão até com a própria Presidente da República, para que não houvesse a judicialização de tantas
matérias no Supremo Tribunal Federal. Como eu dizia,
se nós questionássemos e obtivéssemos êxito, talvez
o prejuízo fosse maior do que o lucro; mas juridicamente seria um lucro para o País, uma vez que, mais
uma vez, de novo, está-se prorrogando a vigência da
medida provisória para que os contratos permaneçam
inalterados sem licitação por mais de um ano, conforme a proposição original.
Repito, até parabenizei a Presidenta Dilma Rousseff, porque cumpriu a palavra aqui de V. Exª: vetou
aquele artigo que nós consideramos imoral. E estamos
fazendo um apelo. Vamos concordar desta feita. De
novo, a Câmara enxertou um “gato” prorrogando por
mais um ano e pouco a vigência dos contratos. Vamos
concordar, mas isso não é uma regra que nós desejamos seguir na Casa. E nós pedimos a V. Exª, uma vez
que o Supremo tem, por unanimidade, entendido que
pode ser discutido em ação direta de inconstitucionalidade os pressupostos de relevância e urgência, que
consigamos, junto à própria Presidência da República,
uma modicidade em relação à edição de medidas provisórias, para que nós não tenhamos que judicializar
todas essas questões.
Agradeço a V. Exª pela tolerância e vamos votar
a favor, mas já sob protestos, dizendo que tomaremos as medidas judiciais para que isso não se torne
uma praxe.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Demóstenes Torres.
Antes, peço às comissões reunidas neste momento que encerrem ou suspendam as suas atividades, tendo em vista estarmos na Ordem do Dia e ser
antirregimental o funcionamento de comissão durante
a Ordem do Dia.
Pois não, Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
discutir também os pressupostos, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para mérito?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não,
os pressupostos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encaminhar. Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para conﬁrmar
o entendimento do Senador Demóstenes Torres. Há
uma disposição da oposição, tanto do DEM quanto do
PSDB, de ingressar com ação direta de inconstitucionalidade a cada medida provisória que considerarmos
inconstitucional e que, eventualmente, for aprovada
pelo Senado Federal.
Esta medida provisória, por exemplo, tornou-se
relevante e urgente, não na origem. Ela se tornou relevante e urgente porque o Governo não adotou as
providências que deveria adotar em tempo para evitar
que chegássemos no último dia com o prazo esgotado
e na iminência de vermos 23 mil trabalhadores desempregados, franquias desativas, em prejuízo não só da
instituição, da Empresa de Correios e Telégrafos, mas
em prejuízo dos usuários. Obviamente, estaríamos
sendo acusados, Senador Demóstenes, se agíssemos
aqui com o rigor que se exige para preservarmos a
Constituição, estaríamos acusados de trabalhar contra
o interesse público, porque contribuiríamos para o desemprego de mais de 23 mil trabalhadores e estaríamos
diﬁcultando a vida de milhares de brasileiros.
É por essa razão, em consideração a esses fatos,
que vamos aprovar simbolicamente esta medida provisória, mas com a determinação de não aceitarmos
a partir de agora que medidas provisórias inconstitucionais sejam aprovadas sem que uma reação seja
efetuada pela oposição, nos termos propostos pelo
Senador Demóstenes Torres.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência, adequação ﬁnanceira e orçamentária.
As Senadoras e Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância e urgência e adequação
ﬁnanceira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Senador Itamar com a palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Estou esperando a minha ordem
para debater.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, V. Exª está inscrito, virá agora.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Por favor. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Aprovado.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória e das emendas em turno único.
Para discussão, Senador Itamar Franco, Senador
Aloysio Nunes; em seguida, Senador Gim Argello.
Com a palavra o Senador Itamar Franco por dez
minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª
Presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas
para marcar, mais uma vez, a posição. Acabamos de
assistir ao Líder Alvaro Dias dizer que não se vai pedir
veriﬁcação de quórum; vai-se aprovar a matéria. Sempre estou contra essa atitude da oposição.
Mas eu queria dizer, Srª Presidente, que ouvi com
atenção o nobre Relator. Esta Lei nº 11.668, de 2008,
determinou prazo à Empresa de Correios e Telégrafos de 24 meses da data de sua publicação, para que
concluísse todas as contratações, segundo suas determinações, dentre outras, a do processo de licitação.
Esse prazo esgotou-se em maio de 2010, e a MP do
Governo estendeu para junho de 2011. A Câmara, por
intermédio de seu Relator, o Deputado Ricardo Berzoini,
estende mais ainda para setembro de 2012.
Abstenho-me de votar os pressupostos de urgência e relevância da medida provisória. Como ser favorável, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores? Como
ser favorável a uma urgência que existe apenas em
função da desídia governamental? Não há condição.
Mais uma vez, uma MP é aprovada na Câmara e chega
ao Senado sem prazo para análise do parecer. Não há
como analisarmos os parecer do nobre Relator. Aprovada na Câmara em 16 de março, quarta-feira, chegou
a esta Casa na última sexta-feira e, se não aprovada,
perderá a eﬁcácia amanhã.
Veja, Excelência, se eu quisesse pedir veriﬁcação
de quórum, evidentemente teria que obedecer ao Regimento e arranjar outros Senadores que se somassem
comigo nessa veriﬁcação, mas percebo que o nobre
Líder da oposição não quer fazê-lo.
Esta MP trata de milhares de empregos e de um
serviço público com amplo atendimento à população
brasileira. Atualmente existem 1.424 postos de franquias, sendo 227 com processo de licitação concluídos
e 504 com as licitações em andamento. A Lei nº 11.068
previa o término dos contratos sem licitação dois anos
após a sua publicação, em maio de 2008. Entretanto,
vários franquiados conseguiram a prorrogação dos seus
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contratos com a empresa, vez que a Justiça entendeu
que o serviço não poderia ser interrompido.
Segundo a Associação Brasileira de Franquias
Postais, cerca de 70% dos processos de licitação em
todo o País estão suspensos por liminares obtidas por
franquiados. Setenta por cento, Srª Presidente.
Flagrante é o descontrole do Governo sobre os
Correios, assim como é evidente a despreocupação
da empresa em cumprir a citada lei, colocando em
risco a prestação de serviço de milhares de agências
dos Correios.
Pressionado pelas circunstâncias que provocou,
o Governo mais uma vez apelou para o instituto da
medida provisória.
Como sói acontecer, os relatores, tanto da Câmara
quanto do Senado, não fazem nenhuma observação.
Não ﬁzeram nenhuma observação sob a nossa ótica,
ou recomendação. Nenhum reparo, enﬁm, ao estado
de coisas que levou e, como se vê, continua levando o
Governo a editar medidas provisórias para corrigir ou,
em alguns casos, apenas adiar a resolução de problemas crônicos da Administração Federal.
Em nenhum momento da tramitação desta matéria, Srª Presidenta, se percebe uma ação propositiva ou
corretiva para resolver o impasse no caso das franquias
postais, como se acostumou chamar o problema.
Já concluo, Excelência.
O caso presente é emblemático: uma lei deu
prazo para a regularização, mediante licitações, das
quais 1.500 franquias; o prazo venceu; liminares interromperam licitações; uma MP foi expedida dando novo
prazo para resolver o problema; a Câmara, ao avaliar a
medida provisória, ampliou em 15 meses esse prazo;
e o Senado irá, como sempre e mais uma vez, com o
beneplácito da oposição, apenas chancelar burocraticamente mais uma medida provisória.
E aqui, Srª Presidente, não é culpa do Governo.
Neste momento, é nossa culpa, porque estamos vendo
que não há até agora quórum, e a oposição poderia
muito bem pedir a veriﬁcação de quórum. O Líder poderia, mais do que eu, pedir a dois ou três Senadores
para que me acompanhassem.
Mas não querem fazer. Vamos deixar.
Erra o Governo? Erra! Mas erramos muito mais
nós da oposição. Provavelmente, Srª Presidente, daqui a 15 meses o Congresso estará analisando uma
nova MP sobre o mesmo assunto, se continuar essa
desídia do Governo Federal.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Itamar Franco.
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Agora, com a palavra o Senador Aloysio Nunes,
para continuar a discussão sobre a matéria, por dez
minutos.
Senador Romero Jucá, V. Exª deseja se inscrever? (Pausa.)
Senador Romero Jucá, para o mérito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, V. Exª talvez conheça uma bela igreja na cidade de Lisboa, que é a Igreja
de Santa Engrácia, que, além de ser uma bela igreja,
é também o panteão nacional português.
Essa igreja começou a ser construída em 1682,
e as obras da sua construção foram concluídas em
1976, 284 anos depois. Aí está a origem da expressão obra de Santa Engrácia, que é uma obra que não
termina nunca, que se vai fazendo, fazendo e não termina nunca. A obra de Santa Engrácia terminou, bem
ou mal, 284 anos depois do seu começo.
Eu tenho para mim que essa obra de Santa Engrácia, relativa à situação jurídica das franquias dos
Correios, não vai terminar nunca, porque é de prorrogação em prorrogação.
O que os franqueados querem na sua maioria,
aqueles que não conseguiram se inscrever nas licitações e que recorreram à Justiça contra as licitações?
Eles querem ter condições de participar. Eles querem
que os editais de licitação contemplem a totalidade dos
serviços que oferecem. E é um setor relevantíssimo,
como bem lembrou o Presidente Itamar Franco, para
a prestação dos serviços postais ao povo brasileiro.
São 1.424 pontos franqueados.
O Governo prorrogou o prazo por uma medida
provisória, e o relator da Câmara, em vez de auscultar
os setores da sociedade, negociar com o Governo e
veriﬁcar exatamente quais pontos impedem que esse
processo desate e que a obra de Santa Engrácia se
conclua, o que faz? Dá mais 15 meses de prazo.
Então, eu creio que se cumprirá a profecia do Presidente Itamar Franco: daqui a 15 meses, estaremos
novamente às voltas com uma nova prorrogação. Não
é que a situação se prorrogue no mesmo estado atual;
é que a situação jurídica dos franqueados vai se deteriorando pela insegurança em que eles se encontram.
De modo que a solução não é simplesmente renovar;
é realmente chegar ao entendimento que permita que
haja uma licitação.
Compartilho com o Senador Itamar Franco o sentimento de frustração de não poder emendar o projeto
que nos vem da Câmara. Na minha opinião, realmente,
15 meses além daquilo que o Governo havia pedido,
é demais. Quem é encarregado de fazer a licitação é
o Governo. Se o Governo pede determinado prazo,
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por que razão a Câmara dá mais 15 meses além do
prazo pedido pelo próprio Governo?! O fato é que não
podemos emendar. Se emendarmos, o que acontece?
Essa medida provisória volta para a Câmara e perde
a eﬁcácia; perdendo a eﬁcácia, ela não pode ser reeditada nesta Sessão Legislativa, e teremos, então,
o colapso do serviço assegurado pelos franqueados.
O Senado, mais uma vez, foi colocado entre a cruz
e a caldeira. É uma opção odiosa e que só pode ser
resolvida com uma mudança profunda do rito de tramitação das medidas provisórias, como vem sendo
reclamado pela unanimidade dos Senadores com assento nesta Casa.
Nós esperamos realmente que o Presidente Sarney, do alto da sua autoridade política, encaminhe à
Casa o seu projeto de mudança desse rito, de tal modo
que o Senado possa vir a ter condições de legislar,
quando examina uma medida provisória, não sendo
obrigado a se ater a um papel de mero carimbador.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes.
Com a palavra o Senador Gim Argello. Depois, o
Senador Romero Jucá, a Senadora Gleisi Hoffmann,
o Senador Randolfe Rodrigues, todos inscritos para
discussão do mérito.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Obrigada, Presidenta Marta Suplicy.
Dentro da mesma linha colocada pelos Senadores
Itamar Franco e Aloysio Nunes, também concordo que
esse rito das medidas provisórias tem de ser alterado.
Não podemos ﬁcar votando medidas provisórias, todas
as vezes, muito em cima ou em cima do dia.
Hoje, estamos convivendo com um caso diferente,
um caso em que todos aqui entendem perfeitamente a
necessidade de se votar essa medida provisória, tendo
em vista que é para atender uma classe laboriosa, a
de franqueados dos Correios, que muito têm feito pelos
Correios do Brasil, classe essa de quase 1.500 lojas,
23 mil funcionários diretos, que dá empregos diretos
ao nosso País, pessoas que são responsáveis por mais
de 30% do faturamento total dos Correios.
Onde está o grande erro dessa história?
Foi corrigido e comentado pelo Deputado, Líder
do Governo na Câmara, Cândido Vaccarezza, que o
erro está no edital colocado. Por que todos estão indo
à Justiça, e poucos estão querendo participar? Porque
o edital foi construído pela ECT, construído há alguns
anos, sem escutar o mercado, sem escutar os franqueados. Por que isso? Porque isso partiu originariamente
de uma consultoria feita por uma empresa do Canadá,
pela qual queriam colocar os franqueados do Brasil no
mesmo modelo canadense. Isso foi inﬂuenciado por al-
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guns servidores dos Correios que até hoje entendem
que o modelo canadense – vejam vocês – é o ideal
para o País. E uma das coisas acertadas feitas pela
Constituição foi dar liberdade e a possibilidade de se
ter franquias dos Correios, na ECT.
São pessoas, são trabalhadores, são pequenas
empresas que vivem do seu suor e, mais do que isso,
ﬁzeram crescer muito os Correios. Hoje, quando se
diminui o poder dos franqueados, essa luta dos franqueados, o volume de correspondências, o volume de
encomenda dos franqueados não volta aos Correios.
Por quê? Porque o tratamento que eles dão é tão especial aos que eles atendem que quando saem deles
vão para as courriers internacionais.
Então, os Correios não ganham enfraquecendo
os franqueados; ao contrário, perdem força de trabalho, perdem gente que está preparada há mais de vinte
anos lutando diuturnamente.
Nós estamos falando de pequenas empresas deste País. Entendo e agradeço a cada um dos Senadores
que entendem também, como a Câmara entendeu.
O prazo agora dado por meio desta MP é o necessário para que possamos, por intermédio do Ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo, entender que o
que está errado é o modelo desse edital que foi colocado. O modelo do edital tinha de dar liberdade para
que se pudesse prestar o melhor serviço e não podar
aqueles que estão fazendo tão brilhante trabalho.
Eram essas as minhas palavras, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Gim Argello.
Quero lembrar que já está tramitando a PEC nº
11, de 2011, referente à alteração do rito das medidas
provisórias – o primeiro signatário é o Senador José
Sarney, que é acompanhado por outros Srs. Senadores –; ela está na CCJ para ser analisada.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero registrar, em primeiro lugar, a
necessidade de se aprovar a PEC que o Presidente
Sarney encabeçou. Agora estamos vivendo mais um
momento em que o Senado tem de votar, com a faca
no pescoço, uma matéria que cai hoje. Portanto, não
podemos nem emendá-la.
Em segundo lugar, quero colocar a importância
dessa medida provisória. Já foi dito aqui, mas eu quero
reaﬁrmar: estão em jogo mais de 20 mil empregos, mais
de 1,4 mil unidades dos Correios que prestam grande
serviço à população, e quase 40% da receita dos Correios. Portanto, algo extremamente importante.
Essa medida provisória foi editada em outubro
e, em outubro, achava-se que até julho haveria condi-
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ções para se concluir esse processo de licitação. Na
Câmara, essa data foi mudada para setembro do ano
seguinte.
Eu tive o cuidado de conversar com o Presidente dos Correios para saber o porquê dessa mudança.
Ele disse que era importante a mudança, sim, para
dar prazo ao processo de adaptação das licitações
e para que sejam resolvidas as questões que ainda
estão em juízo.
Das quase 1,5 mil agências, só 286 foram licitadas, exatamente porque é um processo penoso, é um
processo que esbarra em recursos. E os Correios estão
melhorando o processo de licitação, inclusive adaptando o edital para evitar esses problemas. Sendo assim,
reaﬁrmo a importância do prazo de extensão.
Então, ressaltando a importância da medida provisória e do entendimento entre as Lideranças, peço a
aprovação dessa medida provisória sem modiﬁcações,
da forma como veio da Câmara, para garantir esses
empregos e o atendimento à população brasileira.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Romero Jucá.
Com a palavra a Senadora Gleisi, para discutir
o mérito.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Srª Presidente.
Novamente, como disse o nosso Líder, estamos
aqui nos debatendo com mais uma medida provisória,
não é mesmo, Senador Itamar? Claro que gostaríamos
que esse não fosse o rito desta Casa. Por isso, estamos
apresentando uma PEC ao Presidente Sarney para regular esse rito aqui e não sermos de novo colocados
para discutir uma medida nos últimos dias.
Antes de discutir o mérito, gostaria de trazer uma
informação a esta Casa, porque, via de regra, essa
discussão tem sido feita como se o Governo do Presidente Lula e o Governo da Presidente Dilma fossem os
que mais editaram medidas provisórias e se utilizaram
desse instrumento.
Srª Presidente, num levantamento que ﬁzemos
sobre as MPs editadas depois da Emenda Constitucional nº 32, portanto, depois da Emenda Constitucional
que determinou que uma medida provisória tranca a
pauta de votação, chegamos ao seguinte resultado.
No Governo do Presidente Fernando Henrique, com
476 dias restantes, foi editada uma MP a cada 4,6
dias; no governo do Presidente Lula, uma MP a cada
7 dias; no governo da Presidente Dilma, uma MP a
cada 3,6 dias.
Está demonstrado que a intenção deste Governo é reduzir o número de medidas provisórias. É claro
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que, de novo, precisamos do esforço desta Casa para
agilizar os processos de votação dos projetos de lei
que aqui se encontram. O Executivo não tem condições
de esperar decisões que são importantes e urgentes
por grandes prazos.
Em relação, Srª Presidente, ao mérito aqui tratado, é importante resgatar a história, porque o problema das franquias dos Correios não é um problema de
2002, não é um problema do Governo do Presidente
Lula e nem da Presidente Dilma. Essa novela começou em 1990, com a Lei nº 6.538, que, desde setembro de 1990, passou a ﬁrmar contratos administrativos
(contratos de franquia empresarial) com particulares
interessados em operar agências postais. Esses contratos não foram precedidos de processos licitatórios.
Instituíram-se, então, as chamadas “Agências dos
Correios Franqueadas” (ACFs).
Quatro anos após, precisamente em 21 de setembro de 1994, o Tribunal de Contas da União – e aqui
me reﬁro ao Senador Itamar Franco, porque S. Exª era
o Presidente nessa época –, por meio da Decisão nº
601/94-Plenário, determinou à ECT que adotasse as
providências necessárias à observância dos comandos
constitucionais que sujeitam, em regra, os contratos
de serviços a processo de licitação pública (arts. 37,
inciso XXI e 175 da Constituição Federal).
Importa notar que, em seguida, por meio da Decisão nº 721/94-Plenário, o TCU determinou que a deliberação anterior se aplicaria tão somente às novas
franquias. Ficaram preservadas as ACFs existentes e
os contratos em fase de concretização.
As ACFs foram sendo mantidas, e os contratos
em fase de concretização, sem exigência de licitação,
foram sendo sucessivamente prorrogados por diversos diplomas legais: a Medida Provisória nº 1.53118, de 29 de abril de 1998, estendeu a validade das
ACFs até dezembro de 1999; ao se transformar a MP
anteriormente mencionada na Lei nº 9.648, de 1998,
estenderam-se os contratos de franquias existentes até
dezembro de 2002; posteriormente, a Lei nº 10.577, de
27 de novembro de 2002, prorrogou os contratos não
licitados por mais cinco anos; na data de vencimento
do prazo anterior (27 de novembro de 2007) foi publicada a Medida Provisória nº 403, pela qual se dispôs
que as ACFs anteriores permaneceriam eﬁcazes até
que se concluíssem os contratos de franquia postal
celebrados consoante processo licitatório; a MP nº
403, de 2007, foi convertida na Lei nº 11.668, de 2 de
maio de 2008, que estabeleceu que no prazo máximo
de 24 meses, a contar da publicação da regulamentação daquela lei, todas a novas contratações deveriam
estar concluídas.
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O mencionado instrumento regulamentador, o
Decreto nº 6.639, foi editado em 7 de novembro de
2008. Portanto, o prazo derradeiro para a conclusão
do processo de reformatação do modelo de franquia
postal, com observância de regras licitatórias, encerrarse-ia em 7 de novembro de 2010.
Segundo a exposição de motivos da MP nº 509,
adotada em 13 de outubro de 2010:
Existiam, àquela data,1.424 pontos de
franquia postal no País. Destes pontos, 227
tiveram o processo de licitação concluído, com
contratos assinados e vigentes, e 504 estão
com as respectivas licitações em andamento. Entretanto, em 519 pontos os processos
licitatórios estão suspensos por força de liminares. Desta forma, não há dúvidas quanto à
relevância e à urgência do tema. Para garantir
que população e economia não sejam prejudicadas com o comprometimento de parte dos
serviços atualmente executados pelas franquias postais e também para a conclusão das
licitações em andamento propomos a edição
de medida provisória...
Essas circunstâncias, por si só, evidenciam a
necessidade de prorrogação do prazo previsto na Lei
nº 11.668, de 2008.
A Câmara dos Deputados houve por bem dilatar
ainda mais esse período, ﬁxando o termo em 30 de
setembro de 2012, aditando, ademais, um dispositivo
àquela lei e determinando que “as novas Agências de
Correios Franqueadas terão prazo de 12 meses para
fazer as adequações e padronizações deﬁnidas pelas
normas técnicas e manuais da ECT”.
O Governo faz um esforço muito grande para
resolver isso. Não é possível que as críticas aqui se
dirijam aos 24 meses em que tivemos problemas de
encaminhamento da matéria e se esqueçam do tempo
histórico, desde a década de 90, em que esta matéria está sendo discutida no âmbito do Executivo e do
Legislativo.
Portanto, o esforço do Governo e desta Casa é
para resolver o problema, Srª Presidente. Eu queria
resgatar esse histórico, porque é importante os nobres pares e esta Casa conhecerem a complexidade
da matéria que estamos tratando e a responsabilidade
de vários governos sobre ela.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidenta.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Srª
Presidente, eu queria falar pelo art. 14, VIII, do Regimento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Posso?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, o senhor foi nominalmente citado, o
senhor tem cinco minutos para a resposta.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Eu
admiro muito a Senadora Gleisi Hoffmann pela sua
combatividade. Acho até que ela costuma ser mais
líder aqui na Casa. Mas ela comete um engano, no
meu entender.
Não estamos discutindo, aqui, o número de medidas provisórias. Não! Primeiro, se vamos veriﬁcar números, temos que veriﬁcar aquelas que foram reeditadas.
Lembro-me, por exemplo, que a medida do Plano Real
custou a ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Nós estamos discutindo é o mérito, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores. É o mérito que nós estamos discutindo. Não é cabível que o Senado venha
a votar esta matéria sem conhecimento. O Senado não
conhece. Pode ser que algum Senador ou Senadora
conheça a matéria.
Eu ouvi com a maior atenção, como já disse, o
nobre Relator. Não tenho nada contra o nobre Relator,
ele está cumprindo a sua obrigação. Mas o Senado
não pode continuar assim.
E a oposição, já disse, contrariamente ao que
eu penso, a oposição tem que dar combate. Tem que,
se for o caso, pedir veriﬁcação, tem que emendar. Se
ela for derrotada, não faz mal, mas tem que cumprir
a obrigação.
Então, eu queria cumprimentar a nobre Senadora, admiro o seu trabalho, o seu esforço, mas hoje
nós não estamos discutindo número. Não queremos
saber, aritmeticamente, quem mandou ou não mandou
menos. O que eu estou discutindo, nobre Senadora,
é o mérito.
Se não houver quorum, a medida provisória cai.
Evidentemente, nós vamos trazer um prejuízo grande
ao País. Mas isso é a desídia do Governo. Por favor,
então eu queria lembrar à nobre Senadora: não se discute número, está se discutindo o mérito do Senado
analisar a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Srª Presidenta, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, é com muita alegria que quero
registrar a visita, que muito nos honra, da Presidenta
da Comissão de Relações Exteriores do Reino da Dinamarca, a Deputada Eva Hansen, acompanhada dos
demais membros da comissão, o Deputado Mogens
Lykketoft, o Deputado Michael Jensen, do Deputado
Jeppe Kofod e do Deputado Holger Nielsen.
Well, Senator Demóstenes Torres, understood
what I said. Michael Jensen.
Michael Jackson. But he is Michael Jensen.
Inclusive, eles gostariam de conhecê-la, Srª Presidente.
Também gostaria de informar que os membros
da delegação de Relações Exteriores do Parlamento
Dinamarquês transmitiram a nós – “President José
Sarney, they told us that they are in favor of Brazil having a seat in the Permanent Council of The
United Nations” – a Srª Eva nos transmitiu que são
todos favoráveis, por unanimidade, a que o Brasil tenha assento permanente no Conselho de Segurança
da ONU.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy. Seja
bem-vinda a comitiva da Dinamarca ao nosso Senado
e ao nosso País.
Com a palavra o Senador Mário Couto, por cinco
minutos. Está inscrito o Senador Randolfe Rodrigues
para a discussão da matéria, mas é pela ordem, Senador Mário Couto?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem. Serei rápido. É só
para prometer à sociedade que, na próxima terça-feira,
estarei trazendo, para ﬁcar bem claro, as estatísticas,
os dados do período Fernando Henrique Cardoso e do
período Lula, das medidas provisórias editadas, não
só um pequeno período, como disse a Senadora. Vou
trazer exatamente o período Lula e o período Fernando Henrique Cardoso. Quero saber, sim, é importante
para que o Senado saiba quem foi que editou mais
medidas provisórias. Só isso, absolutamente isso que
eu quero colocar a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Na
terça-feira, estarei na tribuna abordando este assunto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues
por dez minutos.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente. Na verdade, os Senadores que me antecederam, ambos, estão com a razão. Os dois governos
extrapolaram no uso de medidas provisórias. Não importa se o número de um é 300 e de outro é 400. Se
um editou mais num período e o outro editou mais ou
menos no outro período.
E eu quero, antes de entrar no mérito, permita-me,
traçar esta preliminar: o que ocorre é que o instituto da
medida provisória, conforme foi consagrado na Constituição de 1988, tem sido repetidamente descumprido
nos seus aspectos de relevância, nos seus aspectos
de urgência, previstos no art. 62, na edição ilimitada.
Nunca é tarde, sempre é bom relembrar a inspiração da medida provisória. É no provvedimento provvisorio da democracia italiana. É um instrumento do
parlamentarismo italiano. E é um instrumento tão forte
no parlamentarismo italiano, que a utilização da medida provisória, quando não aprovada pelo parlamento,
implicaria a queda do gabinete do Primeiro Ministro.
Imagine se esse princípio fosse adotado no todo nesta
nossa história republicana, desde a adoção do instituto
na Constituição de 1988.
Então, ambos estão com a razão. É uma briga
inócua sobre as lideranças de ambos os partidos. Ambos reeditam costumeira e inadequadamente o instituto da medida provisória. No mais – e aí em relação
à questão de mérito – e ainda sobre essa questão, Sr.
Presidente, urge aprovar a proposta de emenda constitucional de autoria de V. Exª, para nós disciplinarmos
esse instituto da medida provisória.
Mais uma vez voltamos à velha cantilena, de estarmos votando a medida provisória apertados pelos
prazos, depois do longo debate que ocorreu na Câmara,
mas sem a ocorrência de debate aqui no Senado.
No mais, em relação ao mérito da matéria, eu
queria concordar com a minha querida – vou cometer o
pecado regimental de incorrer no art. 14 do Regimento,
mas será uma citação, Senadora Gleisi, de profundo
carinho – Senadora Gleisi Hoffmann na sua argumentação e no histórico formulado. Talvez a divergência
seja de aspecto histórico, porque o histórico, inclusive,
muito bem esboçado e fundamentado pela inteligência,
característica da Senadora Gleisi aqui nesta Casa, no
meu entender, aponta no sentido contrário. Ou seja, a
edição desta MP é a insistência do Executivo – e justiça seja feita, não somente do atual Executivo, mas
de todos os governos anteriores –, tendo em vista a
sua inércia em realizar o devido processo licitatório,
em realizar contratações irregulares. Isso é a continuação de uma longa história.
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Ainda há pouco, o Senador Aloysio fez a citação com o símbolo português. Veja, Sr. Presidente,
que essa história vem desde 1994. Naquela ocasião,
foi publicada, no Diário Oﬁcial da União, uma decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União determinando que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos adotasse as providências necessárias ao
exato cumprimento das normas dos princípios norteadores da administração pública, presentes no art. 37
da Constituição.
Mais adiante, no dia 27 de abril de 2006, foi publicado no Diário Oﬁcial da União um novo acórdão,
novamente do Plenário do TCU, desta vez movido pelo
Ministério Público, novamente alertando pelo cumprimento do art. 37 da Constituição da República.
Mais adiante, já foi citada, a Lei nº 10.577, de
2002. Pois bem, essa lei, o Tribunal de Contas da União
a declarou inconstitucional, em virtude da prorrogação,
por cinco anos, dos contratos ﬁrmados com as agências franqueadoras dos Correios.
Tem um longo histórico que vem de 2005, uma
advertência novamente da Controladoria-Geral da
União, naquela ocasião; mais adiante, novos pareceres do Tribunal de Contas da União contrários à prorrogação dos contratos.
Mas, como se não bastasse esse conjunto de
advertências, desde os anos 90, para não ocorrer
prorrogações indevidas, descumprindo o disposto no
art. 37 da Constituição, o que a Câmara fez ao encaminhar essa medida provisória para cá? Apresentou
uma emenda prorrogando, mais uma vez, o prazo inicial, de 11 de junho de 2011 a 2012.
Urge uma decisão: já há tempo bastante para o
Estado brasileiro cumprir o que está na Constituição,
cumprir as regras necessárias ao bom exercício da
administração pública, aquelas previstas na Constituição, muito bem, pelo art. 37: legalidade, impessoalidade, publicidade, eﬁciência e moralidade. E essa
reiterada repetição, sem a devida licitação, mais uma
vez descumpre o que está previsto na Constituição e
o que foi reiteradamente advertido pelos poderes da
República, em relação a essa indevida renovação de
contratos.
Durante o discurso do Sr. Rodolfe Rodrigues, 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) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, para
discutir a matéria.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, quero...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de V. Exª iniciar, eu queria fazer um apelo
aos eminente colegas para que as questões de ordem
só pudessem ser levantadas no que diz respeito à matéria que está sendo votada, de modo a que tenhamos
uma organização regimental dos nossos trabalhos.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, exatamente na linha do que colocou V. Exª, vou discutir a
matéria, mas o que motivou a minha inscrição foi exatamente esse tema que eu comentei com V. Exª ainda
na sua chegada. Preferi fazer a inscrição a pedir pela
ordem, que não é por ordem, mas é pela desordem, ou
até pela inversão da ordem. Inscrevem-se pela ordem
para falar de um tema completamente diverso ou, às
vezes, eu diria, até estranho ao momento. Mas vamos
nos acostumando aqui no Senado a ter um processo
em que o “pela ordem” serve para abrir as portas para
que falemos de tudo.
Acho que seria importante, nós que tanto estamos
criticando a desordem provocada pelas medidas provisórias, não fazermos uso de uma medida provisória, o
“pela ordem”, que introduz essa verdadeira desordem
na nossa Ordem do Dia ou até num processo que já é
ordenado previamente de inscrição na Mesa, para que
cada orador possa usar da palavra. Portanto, acho que
seria importante fazer isso, até para irmos em consonância com o nosso pleito.
E, ao mesmo tempo, já faço o apelo aqui às lideranças e à Mesa, para que nós possamos colocar
em apreciação, no Senado, a emenda constitucional
patrocinada por V. Exª, fruto da provocação de diversos
Senadores, no que diz respeito a essa tramitação de
medidas provisórias. Até porque as medidas provisórias
estão em curso; elas vão continuar chegando.
Eu brincava agora há pouco com o Senador Demóstenes e ele me dizia assim: “Pinheiro, os relatores
estão entregando o relatório sempre em cima da hora”.
Eu disse-lhe: “Como a medida provisória chega depois
da hora, é óbvio que o relatório só vai ser apresentado depois da hora”. Então, nem podemos apreciar o
relatório para uma medida em que nós não podemos
fazer nada, Senador Demóstenes, a não ser simplesmente assistir ao seu tramitar, reclamar do prazo e,
às vezes, até do conteúdo, para quem discordar. Há,
portanto, somente o direito de falar aqui e efetivamente não interferir.
E, nesse caso especíﬁco, quero chamar a atenção. Creio que esse debate que nós estamos fazendo
agora acerca dessa medida provisória... Essa medida
traz duas coisas fundamentais, para que possamos
também entender o efeito das medidas provisórias, a
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partir do que colocou aqui a nossa Senadora, como
diz Itamar, a linda Senadora Gleisi. Por sinal, Gleisi,
o adjetivo se encaixa perfeitamente em todos os aspectos. Inclusive a maior beleza expressada por essa
Senadora aqui tem sido a beleza veemente da sua
atuação, a beleza do seu compromisso, que coaduna
efetivamente com a sua beleza física. Mas o que colocou aqui a Senadora foi a partir exatamente da questão
principal de conteúdo.
Essa medida dos Correios, por exemplo, Senadora Gleisi, se tivesse aguardando um processo de
apreciação de projetos, nós não daríamos resposta
de imediato a uma situação concreta apresentada
na ponta, que é o serviço prestado em todo o País,
nos lugares, inclusive, mais difíceis, Senador Itamar,
de chegar o correio. Todos nós sabemos que essa é
uma das instituições que ainda goza de prestígio. E é
importante que, com essa medida, nós entreguemos
a este sistema de Correios, a esse sistema de relação com o público, a solução de um problema que se
arrasta há muito tempo.
Então, essa prorrogação, se não fosse por medida
provisória, se não fosse a adoção desse processo, nós
estaríamos ainda penando à espera de projeto tramitando na Câmara e no Senado, para dar resposta a um
setor que gera emprego, que resolve um grave problema e que continua sendo o principal ponto de acesso,
principalmente para a população mais carente.
Eu diria, inclusive, que essas agências servem
efetivamente para o próprio debate que nós estamos
fazendo no País hoje, que é o debate da bancarização.
Permitir que todo e qualquer cidadão possa acessar
uma instituição pública, representando a estatal ou a
extensão desse serviço do estatal – portanto, não necessariamente sendo estatal, mas obrigatoriamente
pública –, permitir inclusive que as pessoas tenham
acesso a algo que até então só é dado a uma parcela
ainda pequena da sociedade.
Portanto, o que nós vamos aprovar aqui hoje é de
suma importância para a adoção de medidas, para que
continuemos tendo um sistema de correio, um sistema
de prestação de serviço à população, cada vez mais
capilarizado e cada vez mais eﬁciente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para, novamente, fazer uma reclamação. E V. Exª também já tem feito essa reclamação.
O Senador Itamar Franco levantou essa questão,
assim como todos os líderes. Agora, o Senador Walter
Pinheiro também levanta a mesma questão. O fato é
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que não há qualquer condição de o Senado continuar
nessa situação em relação a medidas provisórias.
Nós estamos reclamando, reclamando, reclamando, mas tem medidas provisórias, como bem lembrou
o Senador Walter Pinheiro, que têm chegado e não dá
tempo nem de cumprir o art. 170 do nosso Regimento
Interno. Nós modernizamos o ditame do art. 170, que
manda publicar. Hoje, nós publicamos via online, tarefa de V. Exª, bem acolhida.
Agora, a medida provisória chega, não tem dado
tempo nem para ser lida no dia anterior. Não dá tempo
de ser publicada. O relatório nós recebemos, ontem era
para votar. Hoje é o último dia, mas nós iríamos votar
ontem. Mas o relatório do Senador José Pimentel – e
não é culpa dele, não estou culpando S. Exª nem o
Líder do Governo –, para ser votado às quatro horas,
chegou meio-dia, uma hora para que nós pudéssemos
ter que fazer a apreciação desse relatório.
Então, não vou nem dizer que é culpa do Governo
ou da bancada do Governo. Não é isso. Nem é culpa
de V. Exª. Mas nós temos que tomar uma posição, para
que essa tramitação possa respeitar a dignidade do
Senado Federal. Nós estamos virando aqui carimbadores malucos. É isso que nós somos. Chega, carimbamos e vai embora. Ah, não pode voltar porque está
se esgotando hoje, a Câmara já decidiu.
Ou seja, há uma ditadura da medida provisória
– não interessa se isso parte de Lula, de Fernando
Henrique e de outros –, e há uma ditadura da Câmara
em cima da ditadura da medida provisória.
Então, Sr. Presidente, temos de rever isso imediatamente. V. Exª já tratou desse tema, inclusive publicamente, mas há uma coisa: a Câmara pode não
querer votar. Se a Câmara não quiser votar um ajuste,
para que essas medidas provisórias possam tramitar
com tempo razoável no Senado, vamos ter de tomar
algumas medidas. Não vou dizer que devemos tomar
medidas de retaliação à Câmara, mas algumas medidas
no sentido de que o Senado restabeleça sua dignidade,
como quer V. Exª, como querem os Líderes do Governo
e como queremos nós, Líderes da Oposição.
O fato é que reclamamos. Vamos votar, de novo,
uma medida provisória. Se essa medida chegasse aqui
com trinta dias para discussão, poderíamos, tranquilamente, fazer as modiﬁcações, as quais a Câmara
poderia receber com outro prazo razoável.
Discordo da existência de medida provisória,
mas sei que isso é um sonho, e não estou discutindo
sonho. O que quero é que a medida provisória – acho
que todos queremos; acho que isso é consenso na
Casa – chegue aqui com tempo razoável. Caso contrário, vamos continuar aqui, durante todo o tempo,
fazendo isso.
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Da minha parte, já ﬁz estudo acerca do que diz
o Supremo Tribunal Federal (STF). Grande parte das
medidas não é urgente e relevante. Qual o risco que
corremos?
Na medida em que não conseguimos resolver
essa pendência aqui – talvez, até seja interessante
um pacto com o Executivo –, vamos ter de judicializar
essas questões. A Presidenta da República e o Executivo correm o risco de ﬁcar sem suas medidas provisórias, e nós, em vez de resolvermos nossas pendências
internamente, vamos ter de ﬁcar batendo à porta do
STF, e confesso a V. Exª que esse não é meu desejo.
Mas, se ﬁcarmos aqui apenas falando, falando, falando e se não houver resultado prático – já conversei
com o Presidente do nosso Partido, Senador Agripino
Maia, e com o Líder Alvaro Dias, do PSDB –, vamos
começar a ajuizar ações em cima das decisões já tomadas pelo STF.
Acredito, Sr. Presidente, que, se V. Exª, conforme sua disposição já externada, “chamar às falas” o
Presidente da Câmara dos Deputados, teremos como
resolver essa pendência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, V. Exª está falando de
um assunto que é unanimidade na Casa, e a proposta
de emenda à Constituição já se encontra na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Acredito que o
Presidente da Comissão designará seu Relator imediatamente.
Podemos fazer esse parecer na Comissão num
prazo pequeno e, ao mesmo tempo, trazer ao plenário,
com a concordância de todos os Líderes, a votação do
calendário especial, conforme o Regimento da Casa
nos permite fazer.
Por outro lado, quero dizer a V. Exª que já falei
com o Presidente da Câmara, que tem boa vontade,
a respeito desse problema. Vamos acertar um número de dias necessário. A única posição que temos a
tomar é a de não mandar incluir em pauta a medida
provisória que não chegar a tempo de os Srs. Senadores estudarem o assunto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Ótimo!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª quer discutir a matéria?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente. Eu só queria
que V. Exª ratiﬁcasse o que falou agora. Eu ia discutir,
mas, em função da fala de V. Exª, acho que isso já não
é necessário. Só queria saber mais ou menos a data
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em que o projeto de mudança da Constituição virá a
este Senado para discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já está tramitando, já está na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Está ótimo!
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Agora, estamos fazendo um apelo ao Presidente
da Comissão, que está presente, para que designe o
Relator imediatamente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, declino da palavra, em função das ponderações de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas informo ao Plenário que, na próxima quartafeira, essa matéria estará pautada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço-lhe e, ao mesmo tempo, dou parabéns a V. Exª pela celeridade com que a Comissão
está examinando a matéria.
Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Vamos passar à votação do Projeto de Lei de
Conversão, que tem preferência regimental.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ﬁcam
prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 509, de 2010)
Altera a Lei nº 11.668, de 2 de maio
de 2008, que dispõe sobre o exercício da
atividade de franquia postal.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 7º da Lei nº
11.668, de 2 de maio de 2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 7º ..................................................
Parágrafo único. A ECT deverá concluir
as contratações a que se refere este artigo até
30 de setembro de 2012.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:
“Art. 7º-A As novas Agências de Correios Franqueadas – ACF – terão prazo de
12 (doze) meses para fazer as adequações e
padronizações deﬁnidas pelas normas técnicas e manuais da ECT.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a inclusão em pauta das matérias que estão sobre a
mesa referentes à escolha das duas autoridades indicadas a integrarem a Agência Nacional de Saúde (ANS)
e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
que já foram aprovadas pelas respectivas Comissões.
Peço a votação das matérias a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
registro meu voto contrário na matéria recentemente
apreciada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata fará esse registro, Senador Randolfe.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
Em seguida, Senador Alvaro Dias, V. Exª poderá
se manifestar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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gostaria de solicitar a V. Exª – e creio que já está sobre a mesa – a inclusão em pauta, para votação, do
Requerimento nº 970, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria consta da Ordem do Dia da sessão
de hoje. Se não houver objeção, se o Plenário concordar, nós a incluiremos na pauta de hoje.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que, na medida provisória aprovada, a posição
do PSDB foi a de compreender que, se diﬁcultássemos a aprovação da matéria, colocaríamos em risco
o emprego de 23 mil trabalhadores das franquias dos
Correios no País. Portanto, a atitude que adotamos foi
de respeito ao emprego de 23 mil trabalhadores e de
milhares de usuários brasileiros que seriam prejudicados. Mas, como já adiantou o Senador Demóstenes
Torres, a Oposição, doravante, estará preparada para
agir, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, com
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação
às medidas provisórias.
Sr. Presidente, também comunico à Casa que as
Lideranças do DEM e do PSDB indicaram, para ocupar
a Liderança da Minoria, neste ano de 2011, o Senador
Mário Couto. O Senador Mário Couto, portanto, representará a Minoria, como Líder, neste ano de 2011.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Paulo Davim, V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, que fosse incluída na pauta desta sessão a
votação de requerimento de minha autoria, solicitando
sessão alusiva aos 25 anos de falecimento do historiador e folclorista Câmara Cascudo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Após a Ordem do Dia, procederemos à votação do requerimento de V. Exª, se não houver objeção
do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057/2007, na
Casa de origem), que dispõe sobre o processo

MARÇO07985
2011

Quinta-feira 24

e julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, e as Leis nºs 9.503, de 23 de
setembro de 1997, e 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá outras providências.
Há requerimento sobre a mesa de adiamento da
discussão da matéria, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Wilson Santiago.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 258, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 279, inciso III do
Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento,
por 30 dias, da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2010.
Sala das Sessões
de março de 2011, – Senador Gim Argelo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passa-se à votação do requerimento de adiamento da discussão da matéria por 30 dias.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria sai da Ordem do Dia, para retornar na
data aprovada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 3:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Há também sobre a mesa requerimento de adiamento, por 30 dias, da discussão da matéria.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria está adiada e será reincluída em pauta
na data aprovada pelo Plenário.
É o seguinte o requerimento aprovado:
REQUERIMENTO Nº 259, DE 2011
Adiamento da discussão para determinado dia.
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Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, por 30 dias úteis a
ﬁm de ser feita na sessão de 5 de maio de 2011.
Sala das Sessões, em 23 de março de 2011, –
Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, o Requerimento nº 970, de
2010, do Senador Mozarildo, que pediu que ele fosse
votado, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida também
a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Regulamenta a proﬁssão.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
apelar aos senhores líderes, porque esse requerimento foi feito na Legislatura passada. Embora tenha
amparo regimental, esse projeto foi redistribuído para
mim, como Relator, na CAS. Eu não vejo necessidade de se ouvir outra Comissão. Pode-se podendo se
abrir ainda mais o debate na CAS e se votá-lo lá, de
maneira ﬁnal.
Então, eu queria pedir a rejeição desse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento, com o parecer
contrário do Relator. (Pausa.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota com o Relator, Sr. Presidente, pela
rejeição do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Rejeitado o requerimento, a matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais, em caráter terminativo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder, agora, à escolha de autoridades. A votação será feita pelo voto secreto nominal.
Item extrapauta:
PARECER Nº 45, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
45, de 2011, da Comissão de Assuntos Sociais,
sendo Relator o Senador Humberto Costa, sobre a Mensagem nº 49, de 2011 (nº 44/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. Jaime César de
Moura Oliveira, para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– Anvisa, na vaga decorrente do término do
mandato do Sr. Dirceu Raposo de Mello.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, passaremos à votação.
Peço à Secretaria que abra o painel para votação
dos Srs. Senadores, ao mesmo tempo em que solicito
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou em outras dependências da nossa Casa que
compareçam ao plenário para procedermos à votação
do Sr. Jaime César de Moura Oliveira para a Anvisa.
(Procede-se à votação)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Enquanto se vota, eu gostaria de pedir pela ordem, primeiro, para agradecer a indicação de Líder da Minoria
– agradeço ao Senador Demóstenes Torres, Líder do
DEM, e ao Senador Alvaro Dias, Líder do meu partido
– e para fazer uma consideração a V. Exª, preliminarmente, quando assumo a Liderança da Minoria.
V. Exª me conquistou, principalmente quando
começou a tratar o Líder da Minoria – eu, na época,
era Líder da Minoria – com o mesmo tratamento dado
aos Líderes do DEM e do PSDB. Comecei a ver no
Presidente Sarney um homem que merecia o meu
respeito e a minha admiração. Por isso, mais uma vez,
quero pedir a V. Exª que continue com o mesmo direcionamento da primeira vez em que fui Líder. Serei
eternamente grato.
A Minoria, que é a minoria, quer participar exatamente como os Líderes do DEM e do PSDB. Estaremos juntos para contribuir com a oposição ética deste
Senado e deste País.
Neste momento, já antecipadamente – porque
já o conheço mais proximamente –, quero agradecer,
com certeza, a presteza com que V. Exª contribuirá
para o exercício do meu mandato.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço ao Senador Mário Couto pelas suas
palavras, ao mesmo tempo em que quero me congratular com o PSDB pela escolha que acaba de fazer,
do Líder da Minoria.
Tenha certeza de que a Mesa colaborará com a
atuação de V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu quero apenas fazer a minha inscrição, como
Líder, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª já está inscrito, após a Ordem do Dia.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço a V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Aécio Neves pediu. Depois, a Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pois não.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, de trazer à luz deste plenário uma questão
que, sobretudo a nós, da oposição, tem chamado a
atenção e causado até alguma surpresa.
Não é segredo para ninguém que, ao longo dos
últimos meses, em especial do último ano, assistimos
a uma forte ação especulativa do Governo que ﬁndou
em 1º de janeiro o seu mandato em torno da direção
da Companhia Vale do Rio Doce. Sabe V. Exª que represento, aqui, o Estado matriz dessa que é, hoje, a
maior companhia mineradora do mundo.
Tive, Sr. Presidente José Sarney, Srs. Parlamentares, como Governador de Minas Gerais, embates muito
duros com a companhia, seja em relação aos royalties,
seja em relação a investimentos no meu Estado, como
tiveram outros Governadores, em especial o do Estado
do Pará, onde atua fortemente essa companhia. O que
nos chama a atenção, Sr. Presidente, não obstante as
discussões que podemos travar aqui e que já foram
travadas no passado, em relação à correção ou aos
ganhos do processo de privatização dessa companhia,
o que nos surpreende é que, ao longo desses últimos
dias, a imprensa nacional tem noticiado, e não tem sido
desmentida, uma ação direta do Governo, através do
Sr. Ministro da Fazenda, por quem tenho grande respeito pessoal, na busca da destituição da atual direção
da empresa e da sua substituição.
Independentemente, Sr. Presidente, das razões
que possam levar ou que, eventualmente, levem à
substituição da direção da empresa, não me parece
apropriado que o Governo Federal, através da sua
mais alta autoridade na área econômica, apareça perante a Nação como alguém que força, como alguém
que solicita ou que impõe a substituição da direção
dessa empresa.
Não se trata da questão nominal, Sr. Presidente, de quem a dirige, não obstante os resultados ex-
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pressivos que a empresa vem obtendo, não obstante
outras discussões que com ela temos tido. O que me
preocupa são as razões e a extensão dessa ação do
Governo.
Leio, Sr. Presidente, nos jornais desta semana,
que o objetivo do Governo é colocar na Vale do Rio Doce
alguém mais alinhado com seus interesses e disposto
a seguir uma programação planejada por Brasília.
Não acredito que seja correto, Sr. Presidente, que
a Companhia Vale do Rio Doce, por sua importância,
pelo volume de investimentos que vem fazendo, em
razão da sua importância estratégica para o Brasil, siga
a orientação de qualquer governo. Ela deve, sim, estar
aﬁnada com os interesses da nacionalidade, com os
interesses do País.
Não acredito, Sr. Presidente, que o Governo possa querer impor à Vale do Rio Doce o modelo de gestão que vem impondo a algumas das suas empresas
públicas, a algumas das empresas que estão sob seu
controle, como a Petrobras, cujas ações vêm-se desvalorizando na Bolsa de Valores; como os Correios,
por exemplo, que caminham para entrar no livro Guiness, dos recordes, como empresa de monopólio de
determinada atividade e que vêm tendo, também, a
sua avaliação e os seus serviços caindo de qualidade
de forma absolutamente vertiginosa.
O que queremos, Sr. Presidente, é saber, objetivamente, quais as razões que levam o Governo Federal a achar que pode impor a sua vontade sobre uma
empresa controlada pelo capital privado, não obstante
as participações dos fundos de pensões no controle
dessa companhia.
Fica, aqui, esse alerta.
Por antecipação, comunico que o Senador Ciro
Miranda, ilustre representante do Estado de Goiás na
Comissão de Assuntos Econômicos, irá propor convite
ao Sr. Ministro da Fazenda para que possa expor a esta
Casa as razões que o levam a uma ação tão direta, até
porque não desmentida até aqui. O que nos preocupa
é que possamos ter uma empresa da importância da
Vale do Rio Doce conduzida por interesses políticos
de um governo circunstancial, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Vanessa, peço-lhe licença para, antes de
lhe conceder a palavra, proceder à apuração da matéria que está sendo votada.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e NÃO, 9.
Não houve abstenção.
Total de votos: 62.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 46, DE 2011
(Escolha de autoridade)
Discussão em turno único do Parecer
nº 46, de 2011, Senadora Lúcia Vânia, sobre a Mensagem nº 50, de 2011, pela qual
a Senhora Presidenta da República Federal
submete à apreciação do Senado o nome do
Sr. Bruno Sobral de Carvalho, para exercer o
cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na vaga decorrente
do término do mandato do Sr. Alfredo Luiz de
Almeida Cardoso.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar
(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Obrigada, Presidente Sarney.
Presidente, quero comunicar a este Plenário que,
neste exato momento, está acontecendo, no Salão
Nobre da Câmara, o Ato Comemorativo aos 89 anos
do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e, ao mesmo
tempo, está sendo lançado o perﬁl parlamentar do exDeputado Federal, Constituinte de 1946, ex-presidente
do nosso Partido, João Amazonas.
Faço questão, Sr. Presidente, de ler um trecho
muito pequeno do início deste livro, que diz:
A redemocratização de 1946 foi extremamente limitada, se comparada à de 1985,
quando houve aﬁnco das forças democráticas
em remover o chamado entulho autoritário. A
partir disso, o empenho pessoal do Presidente José Sarney contribuiu para que todas as
correntes de opinião pudessem aﬂorar à cena
política e nela permanecer.
Sr. Presidente, para nós, é motivo de orgulho o
Ato que estamos vivenciando neste momento. Primeiro,
comemorativo ao aniversário daquele que é o Partido
mais antigo em atividade no Brasil; segundo, em lançar
o perﬁl parlamentar de um Deputado que foi Deputado
por muito pouco tempo. Deputado Constituinte de 1946
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que, em seguida, juntamente com toda a bancada do
PCdoB, teve o seu mandato cassado.
Motivo de orgulho, Sr. Presidente, também é vêlo dirigindo esta Casa, V. Exª que foi tão importante
no processo de redemocratização e de legalização
do nosso partido.
Após fazer esse comunicado, convido os meus
Pares, os meus companheiros, Srªs e Srs. Senadores
para que compareçam ao Salão Nobre para prestigiar
esse ato simbólico não só para o PCdoB, mas para a
democracia brasileira.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero parabenizar o PCdoB pelo seu aniversário e, ao mesmo tempo dizer que relembrar a ﬁgura
de João Amazonas é renovar a memória de um grande patriota, de um grande homem público, um grande
idealista, de quem tive a felicidade de ser amigo, de
quem recebi, muitas vezes, os ensinamentos de sua
experiência e do seu idealismo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Itamar Franco, V. Exª pediu a palavra?
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não pude apartear
o Senador Aécio Neves quando ele tratava do assunto
da Vale do Rio Doce.
Quero recordar, Sr. Presidente, que a Vale foi privatizada, se não me falha a memória, em 1997, e nós
fomos contra a privatização da Vale. À época – inclusive na campanha em Minas Gerais – lembrávamos
que o pagamento da Vale do Rio Doce signiﬁcava o
pagamento, meu caro Senador Aécio Neves, de 15 dias
da nossa dívida. Veja só V. Exª. Então, quando V. Exª
traz essa tentativa de intromissão do Governo Federal,
seria muito mais fácil reestatizar a Companhia, porque
fazer esse jogo, tentar colocar na empresa, na sua diretoria, alguém que vá tentar cuidar dos seus interesses, não dos interesses do País, mas dos interesses
do Governo e, quem sabe, de alguém interessado na
Companhia Vale do Rio Doce, então, propomos aqui,
Sr. Presidente, a reestatização da Companhia. Porque,
repito, privatizada em 1997, mal deu para pagar 15
dias da nossa dívida, à época.
Portanto, Senador Aécio Neves, quero me congratular com V. Exª pelo assunto que traz, mas gostaria também que V. Exª defendesse a reestatização
da empresa.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é para saudar os comunistas deste País pelo seu aniversário, tanto o Partido Comunista do Brasil quanto
o Partido Comunista Brasileiro. Eu queria fazer aqui
a saudação em nome do Partido Socialismo e Liberdade aos partidos comunistas que, ao longo da sua
história, tiveram a cisão em 1962, mas herdeiros do
legado de 1922, herdeiros do legado de João Amazonas, de Luís Carlos Prestes, de Jorge Amado, de
Graciliano Ramos.
Lembrar a belíssima bancada que João Amazonas integrou do Partido Comunista em 1946, um dos
mais brilhantes parlamentares deste País que, por força do arbítrio, teve seu mandato cassado logo após o
processo de redemocratização de 1946. Quero lembrar – o senhor já o fez, Presidente –, a ﬁgura de João
Amazonas, que é um farol para todos os militantes da
esquerda brasileira.
O Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista é o antecessor
histórico de todas as organizações de esquerda deste
País e de todos os partidos de esquerda deste País.
Temos, na data de hoje, de prestar sempre muita
reverência e longa vida à luta e à atuação dos partidos comunistas, em especial do Partido Comunista do
Brasil e do Partido Comunista Brasileiro.
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Darei a palavra ao Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para registrar o meu voto “sim” na votação anterior.
Encontrava-me na Comissão de Relações Exteriores, recebendo uma delegação de Parlamentares da
Dinamarca.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o desejo de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Todos nós teremos oportunidade de falar, de
acordo com o pedido dos Srs. Senadores. A ordem
será seguida.
Primeiro, vou pedir licença para apurarmos a votação. Em seguida, os Srs. Senadores terão a oportunidade de ocupar a tribuna.
(Procede-se à apuração.)

68

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Quinta-feira 24

07991

MARÇO 2011
07992

Quinta-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO, 08
Srs. Senadores.
Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Eduardo Braga que,
em primeiro lugar, pediu a palavra.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, Senador João Pedro,
Senador Vital do Rego, Senador José Agripino.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores da República, no dia de ontem
estivemos no Amazonas eu, o Senador João Pedro,
a Senadora Vanessa Grazziotin, juntamente com o
Governador do Estado do Amazonas, recebendo Sua
Excelência a Presidenta da República Dilma Rousseff
e o Ministro da Saúde, para o lançamento de um programa extremamente importante para a saúde da mulher
brasileira e para a saúde das mulheres da Amazônia,
principalmente, no caso do Amazonas, pelo alto índice de câncer de colo de útero que existe no Estado
do Amazonas, um programa nacional de combate ao
câncer do colo de útero e, ao mesmo tempo, ao câncer de mama.
Quando do lançamento deste Programa, nossa
Presidenta Dilma assumiu um compromisso com relação a nossa Região extremamente importante, olhando para o futuro, Sr. Presidente. E eu, na qualidade de
Senador da República e de ex-Governador do Estado
do Amazonas, quero registrar nesta Casa o anúncio
do compromisso político da Presidenta da República
com relação à indústria de transformação, à indústria
de potássio, de fertilizantes, a partir da grande reserva
de silvinita que existe no Estado do Amazonas, cuja
concessão é de propriedade da Petrobras.
Sua Excelência anunciou também a prorrogação
daquele que é, sem dúvida, o maior projeto de desenvolvimento econômico, social e ambiental da Região
Norte brasileira: o projeto Zona Franca de Manaus, que
tem sido um projeto exitoso do Governo Federal e um
projeto de inclusão naquela região, um compromisso
assumido pela Senhora Presidenta de prorrogar por
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cinquenta anos a Zona Franca da Manaus, bem como
a extensão desse projeto para a região metropolitana
de Manaus.
Gostaria, portanto, de fazer esses registros, de
cumprimentar e parabenizar a iniciativa da Senhora
Presidenta da República no dia de ontem, no Estado
do Amazonas, lançando do Amazonas para o Brasil,
juntamente com artistas, celebridades que compareceram àquele grande monumento da cultura que é o
Teatro Amazonas, luzes de esperança para salvar vidas
no interior do Brasil e no interior do Amazonas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para me
congratular com o evento que comemora os 89 anos
do PCdoB e, ao mesmo tempo, registrar o lançamento
do livro que lança a história parlamentar desse grande brasileiro que foi João Amazonas, um paraense,
deputado constituinte de 46, presidente nacional do
PCdoB, e um homem com muita coragem. Com outros
membros do PCdoB, ao longo da proibição, do período
da ilegalidade de um partido comunista no Brasil, ele,
com muita audácia, com muita sapiência, com muita
coragem, organizou esse que é um partido nacional,
o PCdoB, que tem compromisso com os pobres, com
a classe operária, com os trabalhadores, com os trabalhadores rurais deste País.
Então, eu quero parabenizar o PCdoB pelos seus
89 anos de existência e registrar isso com muita satisfação, porque conheci João amazonas, esse grande
brasileiro, esse paraense e dirigente comunista que
compõe a história democrática do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, quero
seguir a mesma fala do Senador Itamar Franco e do
Senador Aécio Neves.
Presidente, é bom que se chame atenção à Nação
brasileira, é bom que a Nação brasileira tome conhecimento deste fato. Fato ridículo, Presidente. Como é
que o Governo brasileiro pode interferir na Presidência
da Vale do Rio Doce? À Presidenta Dilma eu sugiro,
Presidente, que venha logicamente pensar que um fato
desta natureza, de parte do Governo Federal, de interferir dentro da Vale do Rio Doce é uma ação de ditadura.
O que se ouve hoje, Presidente, pelos corredores do
Senado – e até na rua ouvi eu –, é que o que querem
colocar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, na direção da Vale do Rio Doce.
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Imagine, Presidente Sarney! É isso que se está
ouvindo pelas ruas! São vozes das ruas! Imaginem o
que pensa esta Nação se a Presidenta realmente interferir na mudança do Presidente da Vale. Fica aqui
a chamada de atenção do Senador Aécio Neves, do
Senador Itamar Franco, do Senador Mário Couto, que
irá à tribuna na terça-feira falar sobre este assunto.
Presidente, é ridículo. Se isso acontecer, é ridículo. E
este Senador passará o ano inteiro – o ano inteiro! –
falando deste assunto da tribuna deste Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Vital do Rego.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só para registrar meu voto “sim” na votação anterior,
acompanhando o meu partido, o meu bloco e a base
de sustentação do Governo, e dizer que me somo às
manifestações de aplauso ao Partido Comunista do
Brasil por ocasião do seu aniversário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado. Com a palavra o Senador Fernando Collor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para pedir minha inscrição pela Liderança do Governo a ﬁm de fazer uma comunicação, assim que for
possível.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria apenas de registrar em Ata, por favor, a minha
presença e o meu voto nas votações que foram realizadas aqui para Embaixadores, porque eu estava na
Comissão, recebendo dignitários estrangeiros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador José Agripino pediu antes da senhora.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para registrar minha presença. Eu me encontrava numa audiência
fora, acompanhando a Governadora, e só agora cheguei. Mas me faço presente na sessão e teria votado
favoravelmente à indicação do Diretor da ANS.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Lúcia Vânia.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu também gostaria de registrar a minha presença e o meu voto favorável aos
dois indicados, tanto o da Anvisa quanto o da Fundação Nacional de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendida.
Nada mais havendo a tratar, encerro a Ordem
do Dia.
Após a Ordem do Dia, quero submeter o Requerimento nº 241, de 2011, do Senador Paulo Davim,
solicitando o tempo dos oradores do Período do Expediente da sessão de 3 de agosto para homenagear o 25º
aniversário do falecimento do grande escritor brasileiro
e educador potiguar Luís da Câmara Cascudo.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Pela relação de
oradores, pediram a palavra os Senadores Humberto
Costa, Demóstenes Torres e Romero Jucá, pelas lideranças dos respectivos partidos.
Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Demóstenes Torres.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, a Ordem do Dia foi encerrada?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foi encerrada.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Brasil é mesmo um país paradoxal em muitas situações.
Lembro que aqui houve um programa de privatização
extremamente bem-sucedido e que um dos ícones do
programa de privatização é justamente a Vale, que,
hoje, é considerada uma das maiores mineradoras do
mundo e que teve um lucro de R$30,1 bilhões no ano
passado. Essa empresa se destacou, fez com que seus
acionistas enriquecessem, e muitos deles são investidores que utilizaram seu Fundo de Garantia e que,
hoje, estão realizados com o investimento que ﬁzeram,
um investimento tão extraordinário, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
também vem a ser um de seus acionistas.
Esse sucesso é completo, a Vale continua se expandindo. Mas, para nossa surpresa, nesta semana, o
jornal Valor Econômico traz uma notícia extremamente desairosa, uma tentativa do Governo de reestatizar
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a Vale, mas não como acionista que é, por meio do
BNDES, não convocando a assembleia de acionistas,
mas da maneira mais ilegítima, mais espúria, mais atrasada: o Governo quer fazer de uma empresa privada,
simplesmente, novamente, parte do seu feudo. E não
podemos admitir que isso aconteça.
Segundo o jornal Valor Econômico – e as notícias
já foram amplamente conﬁrmadas –, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, encontrou-se com o Sr. Lázaro
Brandão, do Bradesco, para poder pedir a cabeça do
Presidente da Vale, Sr. Roger Agnelli. Não conheço o
Sr. Roger Agnelli. O mandato dele se encerra no mês
de abril, e a empresa, naturalmente, pode prorrogar o
mandato, pode escolher outro, pode fazer o que bem
entender. Existe, dentro da lei, uma assembleia de
acionistas justamente para essa ﬁnalidade. Mas o Governo quer a cabeça do Sr. Roger Agnelli. Repito: não
conheço o Sr. Roger Agnelli pessoalmente. Ele deve ter
defeitos grandes, mas também tem grandes virtudes
como administrador. E a prova justamente é o lucro
extraordinário que a Vale tem. Mas isso também não
interessa. Não interessa se ele é grande administrador,
se ele é péssimo administrador. Interessa, sim, é o fato
de que o Governo se utilizou de estratégia equivocada,
por meio do seu Ministro da Fazenda.
Imaginar que uma operação dessas não vai vazar
é de uma ingenuidade terrível! Posso dizer, inclusive, o
seguinte: o Ministro Guido Mantega não fez jus à sua
fama de brilhante, foi quase infantil, porque buscou
uma ação furtiva. É uma ação furtiva tomar de assalto uma empresa privada para o Governo. Isso é algo
absurdamente inaceitável.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – V. Exª
me permite um aparte, Senador?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Concedo o aparte ao Senador José Agripino
Maia, Líder do meu Partido.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Demóstenes, V. Exª, como Líder dos Democratas,
faz uma manifestação que eu, como Presidente do
Partido, endosso em gênero, número e grau. Nossa
doutrina é o liberalismo moderno, é o fortalecimento do
capital privado, é o prestigiamento do capital privado,
principalmente por mãos competentes, como a do Sr.
Roger Agnelli, que conheço. Eu o conheço. Esse cidadão, para falar em nome dos acionistas, aumentou em
trinta vezes os dividendos dos acionistas nos últimos
quinze anos, na Vale do Rio Doce. O capital privado
brasileiro, quando investido em telefonia, fez com que
telefone deixasse de ser bem registrado em cartório
para ser propriedade de todo mundo. Qualquer um
pode ter telefone. É absolutamente incrível a notícia
que vi em O Estado de S.Paulo de ontem: o Ministro
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Mantega, Ministro de Estado, pediu a substituição de
um dirigente com a qualidade de Roger Agnelli, que fez
com que a Companhia Vale do Rio Doce comprasse
ativos de estrangeiros. Empresas chinesas, americanas, alemães, sul-africanas e britânicas foram compradas pela brasileira Vale do Rio Doce, que é grande
operadora no mercado de minério de ferro e que, hoje,
investe não somente em minério de ferro, mas também
em níquel, em cobre, em fertilizantes, em carvão, em
geração de energia elétrica. Tudo isso se dá pela competência de uma empresa que é bem gerida. O capital
privado, quando é bem gerido, produz coisas como a
telefonia brasileira ou como a Vale do Rio Doce, que
é patrimônio brasileiro. Na hora em que o Ministro da
Fazenda fala sobre a substituição de um bom gestor,
tremo na base, Senador Demóstenes, porque me apavora a ideia do aparelhamento do Estado. É evidente
que o Ministro da Fazenda está falando em nome das
ações que os fundos de pensão detêm na Vale do Rio
Doce. Mas compare a Vale do Rio Doce com qualquer
outra empresa de capital privado ou de capital misto
do Brasil! Pode compará-la com qualquer empresa,
pode fazer qualquer tipo de comparação! A Vale do Rio
Doce está anos-luz à frente, pela gestão do Sr. Roger
Agnelli. É uma temeridade o que está por acontecer,
se é que vai acontecer. E eu queria aqui me associar
à manifestação que já foi apresentada, creio que pelo
Senador Aécio Neves, de fazermos uma convocação
na Comissão de Assuntos Econômicos, para que o
Ministro Mantega venha aqui e conﬁrme ou não essa
notícia. E, se a conﬁrma, que explique as razões da
substituição! Como brasileiro, quero saber quais são
as razões que se estão buscando para trocar um grande gestor de uma empresa que paga muito imposto.
Saiu de 11 mil empregos para 170 mil empregos em
15 anos. Multiplicou o recolhimento de impostos por 35
vezes. É uma empresa que só faz o bem a este País e
ao capitalismo brasileiro. Pode-se até mexer em time
que vai bem, mas quero a explicação para isso. Quero
cumprimentar V. Exª pelo discurso oportuno que faz e
dizer que a posição do nosso Partido é esta: a de exigir explicações.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Veja V. Exª que o Governo, se quiser, pode
trocar o Presidente, pois o Governo é acionista, pelo
BNDES, mas a lei dá toda a oportunidade para que
o Governo haja às claras. Existe uma assembleia de
acionistas. Que o Governo diga por que motivo quer
fazer essa troca! Dizem que o ex-Presidente Lula ﬁcou contrariado por que a Vale não quis investir ainda
mais em siderurgia. Ora, tenha paciência! A empresa
foi privatizada justamente para perder a inﬂuência do
estatismo.
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Senador Agripino Maia, se isso der certo, quais
serão os outros alvos? Os alvos serão as empresas
de eletricidade e de automóveis, as produtoras de serviço e tudo mais?
O Governo, a partir do momento em que faz uma
intervenção branca na Vale do Rio Doce – como diz
V. Exª, está comprovado por todos os balanços internacionais –, também pode invocar o direito de tentar
fazer uma “cubanização” ou uma “venezualização”
branca da economia brasileira. É algo absurdamente
inaceitável!
Hoje, comecei aqui a manifestação, elogiando a
Presidente Dilma Rousseff por ter cumprido o acordo
e vetado aquele gato que veio na medida provisória
que cria a autoridade pública olímpica. Quer dizer, a
Presidente cumpriu a palavra e não fez com que houvesse a prorrogação indeﬁnida daqueles contratos. Mas,
agora, quero censurar, veementemente, a atitude da
Presidente da República, que, segundo todas as publicações, estaria chateada com as ações do Ministro
Guido Mantega, não porque a elas é contrária – teria a
Presidente determinado que o Ministro Guido Mantega
assim procedesse –, mas porque as ações vazaram.
Teria sido infantil o Ministro Guido Mantega.
Ora, se a Presidente da República começa a
agir dessa forma, aonde é que vamos parar? Que
tipo de economia de mercado é esse? Ontem, a ação
preferencial da Vale do Rio Doce chegou a cair quase
que 1,5%, fechando com uma queda de 0,5%. Que
mercado vai conﬁar num governo como o brasileiro?
A credibilidade de mercado foi reerguida por meio de
sucessivos governos. Aqui, na Casa, há três ex-Presidentes da República, pessoas que contribuíram, ao
longo dos anos, para que houvesse essa condição de
credibilidade na nossa economia.
Concedo um aparte ao nobre Senador Jarbas
Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) –
Senador Demóstenes, quero parabenizá-lo e abraçá-lo,
mais uma vez, pela sua sempre ﬁrme atuação neste
plenário. A notícia é realmente estarrecedora. Basta V.
Exª, para não se dizer que é a Oposição que explora
um fato político, ler a coluna de Míriam Leitão hoje em
O Globo. Ela diz que a conversa entre o Bradesco e
o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, com o pedido
para retirar o Presidente da Vale, é um dos mais indecorosos sinais de retrocesso da economia brasileira.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – E concordo com a análise dela.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE)
– Ela diz que o executivo tem defeitos e qualidades e
está há muito tempo no cargo e que, se os acionistas
quiserem, poderão tirá-lo, que não há problema quanto
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a isso, mas que o que assusta é a forma, o motivo e
os objetivos da ação de degola. Esse caso, V. Exª relembrou, não vem de hoje. O Senador José Agripino
também relembrou que, já há algum tempo, o Governo
quer a cabeça do Sr. Roger. Inclusive, mais tarde, vou
pedir a transcrição nos Anais da coluna de Míriam Leitão. Mas as más notícias não ﬁcam restritas à questão
da Vale. A Folha de S.Paulo publica hoje, na página 9:
“Planalto quer limitar poder das agências reguladoras”.
V. Exª também já conhece essa novela.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É verdade.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) –
Primeiro, tentaram esvaziar as agências reguladoras.
Porque o Governo tem este defeito, o Governo, em vez
de reestatizar a Vale – o Senador Itamar Franco falou
nisso hoje à tarde aqui –, começa com essas medidas
de tentar invadir uma área que hoje é privada. A Vale foi
vendida lá atrás, faz algum tempo, e o Governo agora
quer interferir nos destinos de uma empresa privada,
e de forma indecorosa. Quem diz é uma jornalista do
jornal O Globo, na folha de economia. Agora, o Planalto quer limitar o poder das agências reguladoras:
“Para governo, ao formular políticas, órgãos extrapolam papel de ﬁscalização”. Não é verdade. É mentira.
O Governo tenta aprovar lei que limita o poder das
agências; o projeto já está pronto para ser votado na
Câmara. Isso tudo, Senador Demóstenes, é um retrocesso, um profundo retrocesso. É lamentável, porque
a Presidente Dilma tem procurado, nesses primeiros
dias, acertar; não sei se vai continuar, se essa prática
vai ser permanente, duradoura. Mas são notícias que
inquietam: o comportamento do Ministro Mantega com
relação à Vale do Rio Doce e essa notícia, que tem de
ser desmentida pelo Líder do Governo ou por quem
quer que seja, de que o Governo quer, mais uma vez,
interferir na vida das agências reguladoras que, em
boa hora, foram criadas. Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a intervenção oportuna de V. Exª.
Concedo o aparte ao Senador Wellington Dias;
em seguida, ao Senador Aécio Neves.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Demóstenes, permita-me só dizer que compreendo
como algo importante, como membro da oposição,
V. Exª tratar sobre um tema colocado pela imprensa.
Alerto apenas para os fatos. O Ministro da Fazenda recebe, no Ministério da Fazenda – não foi em nenhum
lugar secreto do Ministério da Fazenda –, o presidente,
a direção do Bradesco, de um banco, uma área que
seguramente tem relações naturais com o Ministro da
Fazenda. Em nenhum momento, o Ministro da Fazenda declarou para quem quer que seja que tratou da
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direção da Vale do Rio Doce. Em nenhum momento,
o Ministro da Fazenda... Ele apenas colocou que não
lhe caberia, como Ministro da Fazenda, revelar à imprensa temas que são tratados em suas agendas –
nesse caso especíﬁco, nessa agenda com a direção
do Bradesco. Então, estou colocando assim: estamos
aqui ouvindo várias opiniões sobre uma especulação.
É um direito da imprensa fazer especulação: “Não, esteve lá tratando de tal tema”, “Esteve lá tratando sobre
tal tema”. Agora, acho que precisamos apenas ter o
cuidado para não transformar em fato concreto uma
situação como essa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Mas V. Exª...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Esse é
apenas o argumento que uso. Ainda ontem estive, para
que se saiba, com o Ministro da Fazenda, em uma reunião com parlamentares, e em nenhum momento se
tratou sobre esse tema relacionado à Vale do Rio Doce.
Basicamente, para esclarecer. Considero importante...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Mas V. Exª, como Senador da situação, certamente, se isso tivesse acontecido, repudiaria essa
atitude, não é verdade? V. Exª não concordaria em que
o Governo tentasse uma intervenção na Vale, porque
ela, embora dando lucro, sendo exitosa, sendo uma
das maiores empresas do mundo, de certa forma,
descontenta o Governo por não atuar em determinada área. V. Exª reprovaria qualquer intervenção nesse
sentido, creio eu.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Só vou
colocar minha posição, aqui, como Senador, como
brasileiro. A Vale do Rio Doce é uma empresa privada
– e a privatização não aconteceu no nosso Governo,
nem no Governo anterior –, que tem um capital com
participação do Poder Público.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Perfeito.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – É para
lembrar. Quero lembrar...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Isso.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ...que
há um interesse público em jogo. Há dinheiro público
em jogo. A participação do BNDES, só para dar um
exemplo...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Perfeito.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ...é dinheiro público. É uma participação pública. Então, que
alguém da área pública queira tratar sobre temas ligados à Vale do Rio Doce, repito, inclusive os relaciona-
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dos à sua direção, é perfeitamente normal. Qualquer
Governo desejaria tratar.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sim, mas em uma assembléia de acionistas,
não é verdade?
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Agora, o
que se está dizendo, o que se está colocando é como
se o Ministro estivesse impondo, fazendo, nomeando,
enﬁm, e não é isso. É uma assembléia de acionistas
que trata desse tema. Além do BNDES, há outros
acionistas. Aliás, o Governo Federal é apenas um dos
milhares de acionistas nacionais e internacionais que
tem a Vale do Rio Doce.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – V. Exª, então, admite que o Governo gostaria
de ver trocada a direção da Vale?
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Não.
Veja só, para também não se botar na minha boca
qualquer coisa que eu não disse, coloquei a minha
opinião pessoal. É daí que nascem as especulações.
Estão querendo colocar na boca do Ministro uma coisa
que ele não disse. Estão querendo colocar na minha
boca uma coisa que eu não disse. O que quero reaﬁrmar é que é legítimo...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Mais uma vez, a culpa é da imprensa e da
oposição.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Não, ainda bem que o povo brasileiro está acompanhando este
debate. O fato concreto que estou dizendo aqui, primeiro,
é que não há nenhuma declaração do Ministro de que
ele tratou da forma como a imprensa está colocando. Segundo ponto, a minha posição pessoal – é uma posição
pessoal minha, não é do Ministro – é apenas essa que
estou dizendo aqui. Não é do Governo. Não sou membro
da equipe do Governo, sou da base do Governo aqui. Mas
a minha opinião é a de que, em temas relacionados à
Vale do Rio Doce, há interesse público em jogo, porque
há dinheiro público em jogo. E quem representa neste
instante o povo brasileiro é quem está no Governo. Portanto, não haveria nada de anormal se o Governo tratasse
de temas e interesses da Vale do Rio Doce.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Concordo perfeitamente, desde que feito às
claras.
Concedo um aparte ao Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Meu
ilustre Líder e colega Demóstenes, V. Exª traz à tribuna,
com a clareza e a competência que fazem com que V.
Exª seja uma das poucas unanimidades desta Casa, um
assunto da maior relevância, um assunto que ultrapassa
muito a fronteira das nossas circunstanciais posições de
sermos apoiadores de governo ou de estarmos na oposi-
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ção. V. Exª alude à composição acionária da companhia
Vale do Rio Doce e ao absolutamente legítimo direito dos
acionistas de conduzirem, da forma que acharem mais
adequada, a companhia. Quero reiterar aqui, também,
a minha absoluta concordância com o legítimo direito
desses acionistas de prorrogarem a condução do atual
presidente, de alterarem a direção da empresa. Mas isso
deve ser feito, como ocorre em qualquer outra empresa
privada, à luz do dia, na discussão do Conselho de Administração, em que as razões para essas substituições
sejam discutidas, até para que outros acionistas que
tenham opiniões divergentes possam manifestar sua
posição. Eu acompanhei, muito de perto, o processo de
privatização da empresa. Acho que, não obstante – e
disse isso aqui, mais cedo – discussões que temos tido
com a Vale do Rio Doce, no que diz respeito, sobretudo,
à distribuição de royalties do setor mineral para Estados
e Municípios, a empresa avançou. A empresa atua hoje
em mais de 35 países. Se nós apenas consolidássemos
a balança comercial de exportações da Vale, veriﬁcaríamos que ela é maior do que a balança comercial do Brasil
como um todo. Os empregos mais que se multiplicaram
por três desde a sua privatização, e o recolhimento de
tributos da Vale ultrapassaram mais de R$1 bilhão neste último exercício. Digo isso, Sr. Presidente, com certa
esperança: pelo que ouvi do ilustre Senador Wellington
Dias, que foi meu colega como Governador do Estado
do Piauí, se não tivemos até agora a oportunidade de
ter a conﬁrmação do Ministro da Fazenda em relação
àquilo que a imprensa especula, não tivemos também,
ao mesmo tempo, a negativa. Tenho certeza de que, portanto, estaremos dando, com o apoio, espero, do Senador
Wellington Dias, da bancada do PT, a oportunidade para
que o Ministro da Fazenda, na Comissão de Assuntos
Econômicos, discuta, com mais clareza, as razões que
levam a tantas especulações e a tantas discordâncias
do Governo com relação à condução da Companhia
Vale do Rio Doce. Será uma discussão extremamente
importante, de resultados extremamente positivos para
o País. O que não queremos, ilustre Senador Wellington
Dias, é que a Companhia Vale do Rio Doce seja – não
digo reestatizada, o que obviamente não defendemos –
partidarizada, como vem ocorrendo com outras empresas públicas. Portanto, é esse o alerta que fazemos em
benefício dos interesses dos milhares de acionistas e,
sobretudo, dos funcionários dessa empresa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a valiosa intervenção do Senador Aécio
Neves e concedo, por último, um aparte ao Senador
Dornelles. Em seguida, encerro, Sr. Presidente.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Demóstenes Torres, eu queria aqui reiterar
o meu maior respeito e admiração pelo Ministro Guido
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Mantega, que está fazendo um trabalho da maior importância no comando da economia do País. Por isso,
estou surpreso com notícias divulgadas pela imprensa
de que o Ministro da Fazenda está interferindo em problemas de uma empresa privada da dimensão da Vale,
que tem ações no Brasil e no exterior e que não pode
ﬁcar sujeita a interesses especíﬁcos do Governo do
País. Eu gostaria que o Ministro Mantega, em público,
aﬁrmasse que o Governo vai respeitar uma empresa
privada e que não vai utilizar os mecanismos que tem
para intervir no seu processo decisório...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –...
e na formação de sua diretoria. Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª.
Para encerrar, digo apenas o seguinte: veja só a
situação extremamente complicada em que se encontra hoje a Vale. Se a Vale, por vontade própria, resolver
trocar o presidente, vai parecer que foi uma imposição
do Governo. É normal trocar o presidente, mas isso vai
dar um sinal ao mercado, à comunidade internacional
de que o Brasil, na realidade, não tem aquela independência de mercado que tanto preconizamos. Se a
Vale resolve manter o Sr. Roger Agnelli, vai parecer
que está cometendo uma afronta ao Governo e que o
Governo não tem a energia necessária para fazer valer
as suas tentativas, que é um Governo fraco.
Que prevaleça a solução de mercado!
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Que prevaleça a independência das instituições! Que a iniciativa privada seja respeitada! É isso
que queremos.
Um Governo democrático, eleito com um discurso,
que chega ao poder e a primeira tentativa importante
que faz na economia é reestatizar de forma branca a
Vale do Rio Doce é algo frustrante para todos os brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Demóstenes
Torres, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Expediente.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 69/2011-GLPSDB
Brasília, 22 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores
Aloysio Nunes, Paulo Bauer e Flexa Ribeiro para ocuparem, respectivamente, os cargos de 1º, 2º e 3º ViceLíderes do Partido da Social Democracia BrasileiraPSDB.
Atenciosamente – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco
PMDB – PB) – O ofício lido vai à publicação.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco
PMDB – PB) – Um minuto, Senador.
Expediente.
A Presidência designa, nos termos do Ofício nº
38/2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo, os Senadores José Pimentel e Antonio Carlos Valadares como membros da Comissão Temporária
da Reforma do Regimento Interno.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 38/2011 – GLDBAG
Brasília, 23 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 356/2011 – SF e nos
termos regimentais, indico os senadores José Pimentel
e Antonio Carlos Valadares como representantes do
Bloco de Apoio ao Governo na Comissão Temporária
destinada à reforma do Regimento Interno do Senado
Federal. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e
do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco
PMDB – PB) – O expediente anterior vai à publicação.
V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Romero Jucá. (Pausa.)
V. Exª, Senador Jayme Campos, tem a palavra
pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, antes de mais nada, quero registrar aqui a
presença de dois Vereadores do meu Estado do Mato
Grosso, particularmente da cidade de Puanã, o Vereador Tadeu e o Vereador Baiano.
Sejam bem-vindos!
Registro a presença de V. Exªs no plenário desta Casa.
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Sr. Presidente, chega à apreciação do Senado
da República uma das mais importantes iniciativas no
sentido do aperfeiçoamento e da universalização da
seguridade social em nosso País.
Reﬁro-me ao Projeto de Lei da Câmara nº 189, de
2010, que tem por objetivo modernizar e instrumentalizar a Política de Assistência Social no Brasil, organizando a gestão de suas ações, de modo descentralizado
e participativo, por meio de um sistema único.
Tal proposição, que tramita desde 2008, foi amplamente discutida na Câmara dos Deputados e é
também conhecida como “PL do Sistema Único de
Assistência Social”.
Ao garantir a participação dos usuários no controle
democrático do Estado, bem como deﬁnir, de forma clara, as responsabilidades dos três entes federativos na
execução das políticas públicas voltadas para o setor,
o projeto recebeu total apoio do Conselho Federal do
Serviço Social e de muitas outras instâncias representativas, diretamente afetas à matéria. Sua versão, tal
como chega a esta Casa, representa o pleno consenso
alcançado como resultado de exaustivos debates nos
mais diversos fóruns de discussão.
Por isso, esperamos que o PLC 189, de 2010,
possa receber nossa atenção prioritária, para que venha a ser apreciado e aprovado tão logo quanto possível, para que a sociedade brasileira, assim como as
administrações estaduais e municipais possam rapidamente sentir os seus efeitos e toda a extensão de
seus benefício, sobretudo no que concerne à melhoria
dos mecanismos de proteção e acesso aos direitos
socioassistenciais; à facilitação e celeridade dos processos; ao fortalecimento das entidades executoras e
dos movimentos sociais, dentre outros.
Os Centros de Referência, o Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família, juntamente com o de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, assim como o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil, constituem bons exemplos para ilustrar o alcance das mudanças e a dimensão do avanço
proporcionado pelas inovações propostas.
A propósito das políticas sociais, Sr. Presidente,
gostaria de ressaltar a importância dos Requerimentos
hoje aprovados pela CAS, para que sejam ouvidos, em
audiências públicas naquele colegiado, os Ministros
Garibaldi Alves, da Previdência Social, e Alexandre
Padilha, da Saúde, em data próxima.
Ainda no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, ressalto a aprovação em turno suplementar,
também na manhã de hoje, do substitutivo ao PLS
385, de 2008, que estabelece novo prazo para a compensação ﬁnanceira entre a Previdência Social e os
regimes previdenciários dos servidores públicos fede-
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rais, estaduais e municipais. A matéria se reveste de
signiﬁcativa relevância social, na medida em que se
aplica aos casos de contagem recíproca de tempo de
contribuição para ﬁns de aposentadoria e pensão. Já
aprovado em primeiro turno na semana passada, o
projeto vai agora à Câmara dos Deputados.
Desejo igualmente assinalar a instalação da Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com Deﬁciência, cujos trabalhos desta legislatura deverão ter início amanhã, com a eleição do seu
Presidente e Vice-Presidente, consoante proposta do
dirigente Senador Lindbergh Farias.
Finalmente, gostaria de anunciar que já foram
indicados os membros que comporão a subcomissão
temporária que, no prazo de 90 dias, vai analisar as
políticas sociais destinadas a dependentes químicos
de álcool e drogas e as formas de enfrentamento ao
consumo de crack. Saliento que este grupo de trabalho decorre da aprovação de Requerimento subscrito
pela Senadora Ana Amelia e pelo Senador Wellington
Dias, aos quais renovo minhas congratulações pela
oportuna iniciativa.
Diante, portanto, de tão relevantes ações e proposições, estou certo de que a Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Federal, a qual tenho a honra de
presidir, estará sempre pronta a somar esforços em
prol de garantir o avanço e o aprimoramento das conquistas alcançadas por nossa cidadania.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Só para justiﬁcar o meu voto na votação anterior, que
seria “sim”. Eu estava numa outra Comissão.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª, Senador Paulo Paim, já está justiﬁcado,
o seu voto constará em ata.
Com a palavra a líder do PSOL, Senadora Marinor Brito. V. Exª pediu a palavra pela ordem.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pedi pela ordem para
me inscrever pela liderança do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª será inscrita pela liderança do PSOL.
Com a palavra o líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Gostaria de me inscrever pela liderança do
PTB.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – V. Exª já está inscrito pela liderança do PTB,
Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, pela liderança do Governo, quero
fazer três registros rápidos. Serei breve. O primeiro
deles é que o Governo anunciou hoje, por intermédio
do Ministro da Educação, Fernando Haddad, que enviará projeto ao Congresso Nacional, nos próximos
dias, criando o Programa Nacional de Acesso à Escola
Técnica, PRONATEC, e, dentro do Pronatec, o Fundo
de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, o
FIES, ﬁnanciará também a formação técnica e a qualiﬁcação proﬁssional.
Portanto, um assunto extremamente importante,
que complementa uma lacuna fundamental na formação do Ensino Técnico brasileiro.
Inicialmente, o Pronatec deverá oferecer curso
de qualiﬁcação proﬁssional a alunos do Ensino Médio,
mas o projeto deverá incluir também capacitação para
trabalhadores que já estão no mercado e expansão
das escolas técnicas federais.
Segundo o Ministro, os empresários que tiverem interesse em oferecer capacitação aos seus funcionários também poderão contratar o Fies, que tem
uma taxa de juros mais baixa. Portanto, é um anúncio
extremamente auspicioso. Quero registrar que essa
medida virá ao Congresso por projeto de lei e não por
medida provisória. Provavelmente, solicitaremos que
seja em regime de urgência constitucional, para que
seja votada rapidamente.
O segundo registro que queria fazer é em relação à competente reunião realizada pela Comissão de
Assuntos Econômicos, quando o Presidente do Banco
Central, Dr. Alexandre Tombini, teve a condição de registrar as providências que estão sendo tomadas, de
política monetária, de seriedade no combate à inﬂação e de ação forte do Governo, para que a inﬂação
seja mantida sob controle. O Dr. Tombini esteve na
Comissão de Assuntos Econômicos, fez uma explanação, respondeu às perguntas e, com competência,
tranquilizou o mercado e demonstrou à Casa que o
Banco Central está agindo na direção correta. Portanto, gostaria de pedir a transcrição da fala, do discurso
do Presidente do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos.
Por ﬁm, registro que ontem a Executiva Nacional do PMDB fez uma reunião para comemorar os 45
anos do Partido. No próximo dia 31 deste mês, teremos
aqui uma sessão especial para homenagear o PMDB,
mas, sem dúvida nenhuma, pela Liderança do Gover-
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no, quero registrar a importância desses 45 anos do
PMDB na história brasileira.
É fundamental que esse trabalho, que essa ação,
que essa contribuição ao País seja reconhecida e que
o PMDB possa cada vez mais se fortalecer e atuar em
defesa da democracia e do povo brasileiro.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª permite?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Concedo um aparte ao Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Quero só,
com o devido respeito, lembrar a V. Exª que o PMDB
foi fundado em janeiro de 1980. Eu tive a honra de ser
o nono a assinar a ﬁcha de inscrição do PMDB, como
tinha sido fundador do MDB também; e ﬁz parte da
primeira comissão provisória do PMDB. O que queria
questionar, sempre com muito respeito, sinceramente,
meu prezado Líder, é que o PMDB que nós fundamos
em 1980, o PMDB que nós criamos não é o PMDB de
hoje, que é totalmente diferente. Posso dizer isso porque ﬁquei 25 anos no MDB e no PMDB e, como disse,
fui um dos primeiros a assinar a criação do Partido. Ao
longo da minha vida, tive muito respeito pelo PMDB.
As vezes em que tive de sair foi exatamente por causa da ditadura partidária no meu Estado. Concordo
em que se deve lembrar a história do PMDB. Mas eu
gostaria que, na lembrança dessa história, voltássemos um pouco ao passado, recordássemos o que foi
a luta. Eu digo a V. Exª – desculpe-me, já vou terminar
o aparte – que, no meu Estado, quando nós criamos
o PMDB – e fui o primeiro Presidente do PMDB mineiro –, éramos pouco mais de 12 pessoas, porque,
naquela época, tinha surgido o Partido Popular, liderado pelo Presidente Tancredo Neves, e tinha o Partido
do Governo, representado pelo nosso saudoso Eliseu
Resende. Nós criamos o PMDB...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Já vou terminar, Sr. Presidente. Desculpe-me. Como tocou a
campainha, vou encerrar, então.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Senador Itamar Franco, quero dizer a V. Exª que a história do MDB, essa história combativa, essa história de
luta, está na história do nosso País, está no coração
de todos os brasileiros e tem o reconhecimento de todos os brasileiros.
O PMDB hoje é outro partido. V. Exª tem razão.
É um partido que evoluiu, que mudou de bandeiras,
que construiu outros caminhos, mas, sem dúvida nenhuma, levando em conta sempre, com muito orgulho,
com muita honra, essa história que V. Exª e outros fundadores do PMDB iniciaram.
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Portanto, teremos aqui, no dia 31, uma sessão de
homenagem ao MDB e ao PMDB, quando se poderá
debater toda essa questão. Mas, sem dúvida nenhuma,
é muito importante para a democracia, para a história
do nosso País, para a luta democrática, o que o MDB
fez. Essa herança, essa história do MDB veio para o
PMDB, e nós vamos continuar procurando honrá-la.
Muito obrigado.
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.)
DISCURSO DO PRESIDENTE DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL, SR. ALEXANDRE
ANTONIO TOMBINI NA COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS DO SENADO FEDERAL
Brasília, 22 de março de 2011.
....................................................................................
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, Senador Delcídio do Amaral
Gomez.
Excelentíssimas Senadoras e Excelentíssimos
Senadores aqui presentes.
....................................................................................
É com enorme satisfação que compareço novamente a essa digníssima Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal. Agora na condição
de Presidente do Banco Central do Brasil, para prestar esclarecimentos aos excelentíssimos Senadoras
e Senadores, e à sociedade brasileira, sobre os fundamentos e a forma de execução da política monetária, em atendimento à Resolução nº 32, de 2007, do
Senado Federal.
Aproveito a oportunidade também para respeitosamente atender ao requerimento nº 4, de 2011, desta
digníssima Comissão, de iniciativa do Excelentíssimo
Senador Francisco Dornelles, para prestar informações
acerca das políticas monetária, creditícia e cambial, e
da economia brasileira em 2011.
....................................................................................
O Brasil apresenta ótimas perspectivas de crescimento econômico no horizonte de médio e longo
prazos. Esse cenário que observamos hoje é fruto do
esforço que o conjunto da nossa sociedade empenhou
nos últimos anos: adotamos políticas públicas de cunho
econômico e social que permitiram que o nosso País
retomasse uma rota de crescimento sustentável.
Destaco, em especial, a política macroeconômica em vigor no Brasil, baseada no tripé metas para a
inﬂação, câmbio ﬂutuante e responsabilidade ﬁscal.
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Essa política tem se mostrado consistente ao longo do
tempo. Mais do que isso, foi capaz de enfrentar com
sucesso crises e gerenciar com prudência os períodos
de bonança. Essa política tem produzido resultados extremamente positivos, contribuindo de forma decisiva,
não só para o crescimento econômico e o desenvolvimento social que observamos nos últimos anos. Mas
também, para consolidar esse cenário promissor que
observamos hoje para o Brasil.
Contudo, para que esse cenário se concretize,
precisamos continuar aperfeiçoando nossas políticas,
adaptando-as, quando necessário, aos desaﬁos que
nos são impostos a cada dia. E adotar ações, de forma tempestiva, para que a nossa economia continue
crescendo de forma equilibrada e sustentável.
....................................................................................
Nesse contexto é que se insere a missão institucional do Banco Central do Brasil de assegurar o poder
de compra da nossa moeda — o Real. Dito de outra
forma, de manter a inﬂação sob controle.
....................................................................................
O regime de metas para a inﬂação é o desenho
de política escolhido para o cumprimento dessa missão. E tem se mostrado um instrumento adequado para
absorver choques econômicos adversos e manter a
inﬂação sob controle, ao menor custo para a sociedade. O sucesso do regime se deve à sua simplicidade,
à sua clareza na deﬁnição e aferição do seu objetivo,
e ao fácil entendimento pela sociedade acerca do seu
funcionamento.
O processo de amadurecimento do regime de metas para a inﬂação já se encontra em estágio avançado,
o que vem se reﬂetindo numa maior potência dos instrumentos de política monetária. Uma das evidências a
esse respeito é exatamente a trajetória consistente de
redução da taxa real de juros da economia nos últimos
anos. Outro aspecto relevante reside na expansão e
aprofundamento do mercado de crédito.
Pesquisas apontam que empresários estão bastante conﬁantes em relação ao cenário prospectivo,
planejando e realizando investimentos. E o resultado
disso é o aumento da capacidade de produção da
nossa economia, o que implicará em mais emprego
e renda.
A política monetária contribui para a consolidação de um ambiente macroeconômico favorável em
prazos mais longos, propiciando maior previsibilidade
do cenário econômico e, consequentemente, ampliação do horizonte de planejamento das empresas, das
famílias e do próprio Estado.
Mais do que isso, o resultado da política monetária contribui de forma decisiva para a melhoria das
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condições sociais, reduzindo a desigualdade na distribuição de renda e o desequilíbrio regional.
A política monetária contribui também para a
redução do custo de carregamento da dívida pública,
mediante prêmios de riscos menores e prazos de ﬁnanciamentos mais alongados. É importante destacar que
esses ganhos são estendidos ao setor privado, viabilizando ﬁnanceiramente um maior número de projetos
de investimento e o acesso de um maior número de
famílias ao mercado de crédito.
....................................................................................
Em 2008 o Mundo vivenciou uma das mais severas crises econômicas de todos os tempos. No passado recente, o único evento comparável as turbulências
vividas em 2008 foi a Grande Depressão de 1929, que
impôs a sociedade da época um longo período de retração econômica e retrocesso social.
O Brasil foi um dos últimos países a sentirem
os efeitos da crise ﬁnanceira internacional de 2008. E
um dos primeiros a retomar uma rota de crescimento,
contribuindo, inclusive, para a recuperação da economia global.
....................................................................................
No pós-crise ﬁnanceira internacional de 2008, a
indústria apresentou robusta recuperação, com índices recordes de crescimento em 2010. O patamar de
produção, inclusive, retornou aos níveis observados
no pré-crise.
Atualmente, a utilização da capacidade produtiva
se encontra estável. Porem, está em patamar elevado
e, em alguns setores, esse percentual supera recordes históricos.
Foi muito importante a contribuindo dada a capacidade produtiva pelos investimentos realizados em
2009 e 2010, devidamente impulsionados pelas medidas anti-cíclicas tomadas pelo governo à época.
O investimento na indústria e em outros setores
da economia tem sido bastante forte desde meados
de 2009. A trajetória de crescimento gradual da taxa
de investimento da economia brasileira, interrompida
pela crise, foi retomada com intensidade.
Contudo, mesmos esses investimentos realizados no passado recente, não foram ainda capazes de
equacionar o descompasso entre oferta e demanda
decorrentes do aquecimento da economia em 2010.
O setor de varejo a talvez o que melhor expressa
o atual momento da economia. Nos últimos anos, as
vendas ao varejo vêm apresentando elevadas taxas
de crescimento, que são ainda maiores quando consideramos o varejo ampliado, que inclui as venda de
automóveis e de material de construção.
O desempenho do mercado de trabalho também
é um sinalizador de quão dinâmica esta a economia.
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Os últimos anos tem sido marcados por continuo incremento dos postos de trabalhos e, consequentemente,
redução da taxa de desemprego. Postos de trabalhos
tem sido criados em todos os segmentos econômicos,
com destaque para o setor da construção civil e de serviços. É diferentemente de outros ciclos de crescimento,
observamos agora signiﬁcativa expansão do emprego
formal, em detrimento da informalidade.
Contudo, há evidências de que alguns segmentos econômicos já enfrentam o desaﬁo de encontrar
proﬁssionais, principalmente aqueles que demandam
mão de obra mais qualiﬁcada. Mas esse fenômeno é
observado também em segmentos como a construção
civil, que tradicionalmente demandam mão de obra de
menor qualiﬁcação.
O bom desempenho do mercado de trabalho tem
se reﬂetido também no aumento do rendimento médio
real do trabalhador. A maioria das categorias proﬁssionais tem conseguido reposição salarial acima da
inﬂação, acompanhando os ganhos de produtividade
auferidos pelos respectivos segmentos, o que é um
fato positivo. Contudo, em alguns casos, principalmente
onde a demanda por mão de obra está mais intensa,
essa reposição tem sido bem acima da inﬂação. Superior, inclusive, aos ganhos de produtividades auferidos
pelo segmento, o que requer atenção, pois adiciona
pressão na dinâmica dos preços.
Esse cenário de crescimento tem contribuído
para a melhoria dos indicadores sociais e do padrão
de vida das famílias, notadamente das mais pobres.
Isto permitiu, inclusive, a ampliação e a consolidação
do mercado de consumo doméstico.
A propósito, o próprio crescimento do setor de
varejo que mencionei há pouco é explicado, em grande
parte, pela expansão da massa salarial, fruto da combinação do incremento do rendimento médio real e do
aumento do número de postos de trabalhos.
....................................................................................
O resultado do Produto Interno Bruto divulgado
há poucas semanas resume todo esse cenário que
acabei de descrever. A economia brasileira em 2010
cresceu 7,5 por cento, a maior taxa de crescimento
desde 1986.
Mas é preciso estar atento: a atividade econômica se manteve aquecida durante todo o ano passado.
Isto gerou desequilíbrios, com a produção doméstica
não sendo capaz de se expandir no mesmo ritmo que
a demanda interna.
Felizmente, a solidez da nossa economia permitiu que esse descompasso, mais acentuado em alguns
setores, fosse reduzido por meio da oferta externa, sem
que observássemos vulnerabilidades relacionadas a
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balanço de pagamentos que, em décadas passadas,
assolaram nossa economia.
....................................................................................
Contudo, o mundo não cresce no mesmo ritmo
da economia brasileira. Precisamos analisar o que
esse quadro mais complexo que o usual implica para
a nossa política econômica.
....................................................................................
Sabemos que há uma fragilidade da recuperação
global e uma assimetria de crescimento entre países
avançados e emergentes.
O mundo hoje cresce em três velocidades.
A Europa ainda não conseguiu retomar uma rota
de crescimento sustentável e uniforme entre países
com maior produtividade e os outros. O Reino Unido
enfrenta um cenário adverso, com baixo crescimento
e inﬂação em alta, acima dos padrões usuais no seu
regime de meta para a inﬂação. Algumas economias
periféricas da zona do euro ainda não conseguiram
sequer solucionar as causas da crise ﬁnanceira de
2008, enfrentando ainda fragilidades nos seus sistemas ﬁnanceiros. Essas e outras economias convivem
agora também com incerteza quanto à sustentabilidade
de suas dívidas soberana e privada.
A economia norte-americana, que representa
parcela expressiva da demanda e da riqueza global,
apresenta agora sinais mais claros de recuperação.
Mas essa recuperação exigiu a adoção de medidas
não convencionais no âmbito da política monetária,
ampliando, de forma signiﬁcativa, a liquidez no mercado
internacional. E mais do que isso, o crescimento ainda
não esta se reﬂetindo no seu mercado de trabalho, que
continua com um nível de desemprego elevado.
As economias emergentes, por sua vez, rapidamente saíram da crise e, de forma geral, apresentaram
bom desempenho em 2010. Contudo, agora enfrentam o desaﬁo de moderar o ritmo do seu crescimento, principalmente, diante da escalada dos pregos de
commodities e da inﬂação.
....................................................................................
Apesar da recuperação ser desigual, o tema da
inﬂação voltou a ser uma preocupação global. Esse
comportamento tem sido motivo de amplo debate nos
fóruns internacionais de bancos centrais.
Parte da escalada da inﬂação a consequência da
trajetória ascendente dos pregos internacionais das
commodities agrícolas.
Há vários fatores que podem estar inﬂuenciando
o comportamento dos pregos nas commodities agrícolas, dentre eles:
a) aumento da demanda de médio-longo
prazo nas economias emergentes de maior
população, fruto de mudanças estruturais, em
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especial, incremento da renda e ascensão de
classes sociais;
b) secas e enchentes em importantes
produtores e exportadores mundiais de commodities;
c) ampliação da liquidez ﬁnanceira internacional, em parte decorrente de políticas
monetárias não-convencionais em algumas
economias avençadas;
d) eventual pressão ﬁnanceira, baseada
na expectativa da evolução da oferta e demanda dessas commodities nos próximos anos.
Nenhum desses possíveis motivos atua isoladamente, mas em conjunto podem ajudar a explicar
o comportamento recente dos pregos dessas commodities.
Por ora, as economias emergentes, notadamente,
são as mais afetadas, uma vez que os alimentos tem
peso mais elevado nas suas cestas de consumo e se
encontram em posição expansão no ciclo econômico. Contudo, a preocupação com a inﬂação já atinge
também economias maduras, não só no componente
alimentação mas, sobretudo, mais recentemente, pela
pressão dos custos de energia.
....................................................................................
A crise nos países do Norte da África e do Oriente Médio a outro fator que alimenta as incertezas para
a economia global.
Um cenário de redução drástica na produção de
petróleo seguido de forte aumento do preço do produto
parece pouco provável, embora a recente decisão do
Conselho de Segurança da ONU possa trazer consequências sobre outros países da região.
O fato é que o preço internacional do petróleo subiu consideravelmente desde as primeiros movimentos
sociais e políticos nessas regiões. E o atual impacto
desses movimentos pode ainda estar sujeito a mais
surpresas caso grandes produtores não consigam nivelar a oferta global, dada as consequências que isto
poderia ter sobre os níveis de inﬂação e o crescimento
econômico mundial.
Esta é uma preocupação cada vez mais presente
nas economias maduras pode atrasar o processo de
recuperação econômica no pós-crise.
....................................................................................
Some-se a isso o trágico terremoto, seguido de
tsunami, ocorridos no Japão e ainda os riscos de
desdobramentos ainda desconhecidos na oferta de
energia nuclear.
Os efeitos desses trágicos eventos ainda são
incertos, tanto em relação ao impacto na economia
japonesa, quanto para as economias do sudeste asiático e para a própria economia mundial.
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No curto prazo e do lado real, é possível que haja
uma interrupção momentânea de importantes cadeias
de produção, podendo impactar a economia de vários
países, em especial, do sudeste asiático. Há ainda, do
lado ﬁnanceiro, a possibilidade de repatriação de ativos
japoneses para ajudar o ﬁnanciamento da recuperação, com impactos, nesse caso, sobre a evolução das
taxas de câmbio.
No médio e longo prazos haverá, certamente,
um esforço de reconstrução e, talvez, mudança da
matriz energética local e global. E isso, provavelmente, resultará em novos impactos sobre os preços das
commodities, principalmente as commodities minerais e o petróleo.
A catástrofe no Japão com seus desdobramentos
de curto, médio e longo prazos, amplia as incertezas
sobre a recuperação da economia global e a evolução
dos preços de importantes ativos, sejam eles commodities ou mesmo taxas de câmbio.
....................................................................................
Em resumo, sabemos que vivemos em uma economia globalizada do ponto do vista real e ﬁnanceiro. A
sua frágil recuperação foi atingida por fortes choques. É
preciso integrar essa complexidade maior que no passado para analisar como esses cenários domésticos.
É esse um desaﬁo adicional que nos é colocado.
....................................................................................
O Banco Central do Brasil conduz a política monetária com foco na sua meta, em um cenário atual
de extrema complexidade, tanto no contexto doméstico quanto internacional. E isso tem demandado um
esforço analítico redobrado, que leve em consideração
um espectro mais amplo de variáveis, mais soﬁsticado
do que o usual, integrando a dimensão doméstica e
global nos seus aspectos reais e ﬁnanceiros, presentes e futuros.
No contexto interno, a resposta adequada ao momento atual requer moderação da atividade, a ﬁm de
que a trajetória de crescimento sustentável da nossa
economia seja mantida e os ganhos da estabilidade
econômica não sejam desperdiçados.
Existem elementos subjacentes que apontam
para um descompasso entre as taxas de crescimento da oferta e da demanda. Nesse sentido, é importante suavizar o ritmo de crescimento da demanda,
para que sejam contidas pressões sobre os preços.
Há evidências de que esse processo se encontra em
andamento, fruto do conjunto de medidas já tomadas
em 2010 e 2011, no âmbito do Banco Central e do
Governo Federal.
No contexto externo, a economia global navega
em um ambiente de reconhecida complexidade.
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O Banco Central mantém um monitoramento
analítico permanente do quadro externo, incorporando em suas análises o comportamento de importantes
variáveis como, por exemplo, os preços do petróleo e
das commodities em geral, e a própria dinâmica da
economia mundial.
....................................................................................
Naturalmente, sabemos que no passado recente
a dinâmica inﬂacionária brasileira tem sido impactada
pelo comportamento dos preços internacionais das
commodities. Porém, esse não é o único fator que
explica a inﬂação corrente. Sem pretender ser exaustivo, há outros fatores que merecem ser destacados.
Vou referir-me a dois.
Primeiro, uma concentração atípica de choques
de preços no início de 2011. Por um lado, em preços
administrados, como as tarifas de transportes públicos.
Por outro, em preços de alimentos in-natura, decorrentes principalmente de efeitos climáticos adversos,
como as chuvas excessivas que atingiram diversas
regiões do País.
Segundo, uma pressão de pregos no setor serviços. Trata-se de um efeito que não é exclusivo do
momento atual, mas que vem persistindo já ha algum
tempo. É consequência, em parte, de uma mudança
estrutural da nossa economia. Fruto inclusive do aumento da renda média do trabalhador e da ascensão
de classes sociais, que passaram a consumir serviços
antes inacessíveis.
A propósito, a literatura e a experiência internacional indicam que, em economias com elevadas taxas
de crescimento, a produtividade no setor de serviços
tende a crescer mais lentamente do que em setores
sujeitos a discipline imposta pela concorrência internacional. Por conseguinte, a inﬂação de serviços tende a
ser maior do que a média da inﬂação na economia.
No Brasil, entretanto, os desvios da inﬂação de
serviços em relação a média, além de signiﬁcativos,
tem se alargado, o que constitui fonte de preocupação
em relação a dinâmica da inﬂação. Nesse contexto, temos que reﬂetir sobre a nossa agenda de ganhos de
produtividade, focando também no setor de serviços,
para diminuir custos, reduzir a inﬂação e aumentar a
nossa competitividade. Os programas do Governo em
matéria de investimentos em capital físico e humano
vão nesse sentido.
....................................................................................
Assim como pensamos no longo prazo e na inﬂuencia da economia global, temos nossa responsabilidade com o curto prazo e nossa economia. Aqui,
cabe as ações convencionais de política monetária
garantir que pressões inﬂacionárias de curto prazo não
se propaguem para horizontes de mais longo prazo. E
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principalmente, que pressões pontuais não contaminem o conjunto de pregos da economia.
Foi com esse entendimento que o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil aumentou
a taxa básica de juros da economia em um ponto percentual nas suas duas últimas reuniões, dando sequência ao processo de ajuste monetário com objetivo
de convergência da inﬂação para o centro da meta,
qual seja, 4,5% ao ano.
....................................................................................
Nos próximos meses, afora a ocorrência de choques, que por natureza são imprevisíveis, o cenário
central com o qual trabalhamos no Banco Central
aponta que, a partir do segundo trimestre, a inﬂação
mensal tende a se deslocar para níveis compatíveis
com o centro da meta para a inﬂação.
No entanto, a inﬂação acumulada em 12 meses
tendem a permanecer em patamares mais elevados
até o terceiro trimestre deste ano, por dois motivos:
Primeiro, em decorrência de um efeito estatístico (efeito-base) em 2010. A inﬂação observada entre
junho e agosto de 2010 foi atipicamente baixa, ao redor de zero. Nesse sentido, mesmo que os índices de
junho a agosto de 2011 se posicionem em patamares
compatíveis com uma inﬂação anual de 4,5% ao ano,
como estarão substituindo percentuais atipicamente
baixos observados no ano passado, elevarão a inﬂação acumulada em 12 meses. Trata-se, portanto, de
um efeito estatístico.
Segundo, a inﬂação neste e nos próximos meses
ainda estará sendo negativamente impactada pela inércia decorrente da elevada inﬂação observada em 2010,
que foi 5,91 por cento, em particular, no último trimestre,
que foi de 2,23 por cento. A propósito, desde agosto
de 2010, os pregos internacionais das commodities
começaram a subir fortemente. Nos ótimos 9 meses,
por exemplo, o índice de commodities agrícolas variou mais de 70 por cento. Trata-se, portanto, da inércia
trazida do segundo semestre de 2010.
....................................................................................
Como já expressado pelo Banco Central em outras
oportunidades, a partir do último trimestre de 2011, a
inﬂação acumulada em 12 meses tende a deslocar-se
na direção da trajetória de metas.
....................................................................................
As medidas adotadas pelo Banco Central do
Brasil e pelo Governo Federal nos últimos meses para
combater a inﬂação não encontram paralelo em outras economias, sejam elas economias emergentes
ou avançadas.
....................................................................................
O contexto global traz outro desaﬁo conhecido.
O Brasil, como outras economias emergentes, vem
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observando, ao longo dos últimos anos, um inﬂuxo
contínuo de capitais estrangeiros.
Esses recursos têm um componente estrutural:
são fruto da melhoria de nossos fundamentos e contribuem para aumentar nossos investimentos e nossa
produtividade.
Esses ﬂuxos têm também um componente conjuntural: o Brasil tem uma perspectiva de crescimento
para os próximos anos extremamente positiva.
Porém, mais recentemente, em um contexto de elevada liquidez nos mercados internacionais e um cenário
ainda de incertezas nas economias maduras, o componente
conjuntural aumentou de maneira talvez excessiva.
O excesso de entrada de capitais pode contribuir para um crescimento não sustentável do crédito
interno e originar pressões inﬂacionárias, agravando
o impacto da elevação nos preços das commodities
internacionais.
Parte desse inﬂuxo excessivo tem sido absorvido no contexto de uma política de acumulação de
reservas, cujo objetivo é lidar com o excesso, reduzir
a volatilidade excessiva da taxa de câmbio sem, no
entanto, inﬂuenciar sua tendência estrutural.
Essa política de acumulação de reservas tem sido
combinada com uma política de esterilização de seus
impactos monetários, o que tem permitido ao Brasil
manter a autonomia da política monetária em relação
ao resto do mundo, graças, sobretudo, à profundidade
do nosso sistema ﬁnanceiro.
....................................................................................
Neste momento, julgo importante compartilhar
com Vossas Excelências o entendimento que temos
no Banco Central sobre o processo de acumulação e
o nível de reservas internacionais.
Inicialmente, gostaria de lembrar que as reservas
internacionais representaram um importante colchão de
segurança e proteção da economia brasileira no auge da
crise ﬁnanceira internacional de 2008. Elas não só impediram que as intensas turbulências vivenciadas pelos
sistemas ﬁnanceiros de importantes economias maduras
afetassem o nosso Sistema Financeiro Nacional, como
contribuíram, de forma pragmática, para restabelecer as
linhas de ﬁnanciamento do comércio exterior. E isso foi
essencial, não só para evitar a interrupção abrupta da
atividade econômica naquele momento, principalmente no segmento exportador. Mas contribuiu também de
forma decisiva para que o Brasil retomasse rapidamente
a rota de crescimento econômico.
No início da crise ﬁnanceira internacional de
2008, o Brasil detinha US$205 bilhões. Esse montante à época foi suﬁciente para evitar o contágio, seja
por causa das características da crise de 2008, seja
pela estrutura e inserção internacional da economia

MARÇO08005
2011

Quinta-feira 24

brasileira naquele momento. Usamos esses recursos
para suprir os nossos exportadores com a necessária
liquidez que havia sido interrompida brutalmente em
âmbito internacional.
Atualmente possuímos mais de US$310 bilhões.
Contudo, nossa economia hoje é muito mais robusta;
pujante. A inserção internacional da economia brasileira hoje é diferente; é mais profunda em todas suas
dimensões – econômica, ﬁnanceira e comercial. O ﬂuxo de capitais é mais intenso, em ambas direções. Ao
mesmo tempo em que recebemos maciços investimentos estrangeiros, nossas empresas hoje prospectam e
realizam importantes investimentos em outros países.
E todo esse cenário tende a se intensiﬁcar nos próximos anos como consequência das excepcionais perspectivas de crescimento econômico que hoje o Brasil
apresenta e do inevitável interesse e necessidade de
expansão internacional das empresas brasileiras.
Nesse contexto, a perspectiva é de que o volume
de reservas internacionais continue crescendo. Não
só para acompanhar o nosso crescimento econômico
que, por si só, demandaria o incremento das nossas
reservas internacionais em termos absolutos para manter o mesmo nível relativo que hoje possuímos. Mas
principalmente para acompanhar o aprofundamento
da nossa inserção internacional.
Trata-se de uma tendência natural, inevitável e
necessária para dar suporte e sustentabilidade a esse
processo de inserção que almejamos.
Seguindo essa mesma orientação, importantes
economias emergentes mantêm volumes signiﬁcativos
de reservas internacionais1.
China: 49% do PIB
Coreia do Sul: 32% do PIB
Rússia: 33% do PIB
Índia: 21% do PIB
Hong Kong: 116% do PIB
Cingapura: 105% do PIB
Os nossos mais de US$310 bilhões de reservas
internacionais representam cerca de 15% do PIB, nível
bem inferior ao observado nas principais economias
emergentes.
E o incremento das nossas reservas internacionais desde 2008 tem apenas acompanhado a evolução
do nosso passivo extremo e dos ativos brasileiros no
exterior, mantendo-se praticamente inalteradas em relação ao Produto Interno Bruto da economia brasileira.
1 Essas informações foram extraídas do seguinte documento: CECCHETTI, Stephen. “Alternatives to self-insurance”. Remarks prepared for the Swiss National Bank – International Monetary Fund High
Level Conference on the International Monetary System – Hotel
Baur au Lac, Zurich – 11 May 2010. (http://www.his.org/speeches/
sp100512.pdf)
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Outra lição da crise ﬁnanceira é que o volume das
reservas deve ser tal que não paire qualquer dúvida
quanto à capacidade da nossa economia de enfrentar
qualquer turbulência. Em momentos de crise, a aversão
ao risco e a fuga para a segurança predominam. As
reservas internacionais funcionam como um seguro.
Há aqui uma sutileza: não existe na literatura e
na experiência internacional, algo como “nível ótimo
de reservas”. Claro, existem muitas comparações importantes: com o nível de importações, com a dívida
bruta, com uma parte desta como a dívida de curto prazo, com o estoque de ativos detido por não residentes,
entre outros. O que observamos é um resultado mais
pragmático: quando o nível de reservas é percebido
como robusto, menor a necessidade de utilizá-las.
Como entramos na crise de 2008 com um volume
considerável de reservas, para aquele contexto econômico, não precisamos utilizar mais do que uma fração
para enfrentar as pressões daquele momento. Se o
montante de reservas fosse um pouco menor, talvez
tivéssemos que ter usado um volume muito maior do
que de fato usamos.
Não podemos esquecer também que reservas
internacionais apresentam inúmeras outras externalidades positivas. Entre elas, o fato de contribuir para
a redução dos prêmios de riscos, tanto do governo,
quanto de todos os agentes e empresas privados.
Estamos falando aqui de uma redução de custos signiﬁcativos, que afetam toda a sociedade brasileira, e
que raramente são associados as nossas reservas
internacionais.
....................................................................................
Soma-se a esse contexto as perspectivas de ingresso de divisas decorrentes da exploração da camada
do Pré-Sal, o que requer uma abordagem especíﬁca,
distinta do processo de absorção de excedentes descritos acima que resultam na acumulação de reservas
internacionais. E o instrumento adequado, nesse caso,
é o Fundo Soberano Brasileiro (FSB) criado e constituído para esta ﬁnalidade.
....................................................................................
Feita essa reﬂexão sobre o processo de acumulação e o nível das reservas internacionais, retorno ao
contexto conjuntural, onde observamos um contínuo e
intenso inﬂuxo de capitais estrangeiros.
Por mais que o Banco Central intensiﬁque a esterilização da sua política de acumulação de reservas,
sempre há uma parcela desses recursos que permanece no mercado. E esta parcela vinha ampliando-se
nos últimos meses, alimentando uma expansão preocupante do mercado de crédito (de consumo), correndo o risco de propiciar o surgimento de excessos e
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distorções exageradas nos preços de ativos (inclusive
da taxa de câmbio).
....................................................................................
É nesse contexto que se inserem as medidas
macroprudenciais adotadas pelo Banco Central desde
dezembro de 2010, cujo objetivo é garantir a solvência,
solidez e principalmente a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional a curto, médio e longo prazos.
Não obstante as medidas individualmente já serem conhecidas e adotadas, não só pelo Brasil, mas
por vários banco centrais ao redor do mundo há muito
tempo, foi durante as reﬂexões sobre as causas da crise de 2008 que esse conjunto de medidas foi cunhado como “medidas macroprudenciais”. As medidas
macroprudenciais visam complementar a regulação
prudencial. Isto porque, a crise de 2008 evidenciou
que a regulação prudencial tinha muitas características essencialmente microeconômicas, focadas na
solvência individual de cada instituição ﬁnanceira. E
isso não foi suﬁciente para garantir a estabilidade do
sistema ﬁnanceiro. Nesse sentido, surgiu o enfoque
complementar à regulação prudencial, denominado
regulação macroprudencial, cujo objetivo é garantir o
equilíbrio geral, a estabilidade do sistema ﬁnanceiro
como um todo. E não somente adoção de regras de
funcionamento prudente para garantir a solvência de
uma única instituição ﬁnanceira.
No caso do segmento de crédito, identiﬁcamos a
necessidade de mitigar riscos em algumas modalidades de crédito ao consumo, cuja dilatação demasiada
dos prazos implicava aumento excessivo do risco e,
em alguns casos, com estrutura de garantia incompatível. Nesse caso, as medidas macroprudenciais não
atingiram as operações de crédito à pessoa jurídica,
nem tampouco ao investimento produtivo, as quais
vêm crescendo a um ritmo adequado, com estruturas
de garantias compatíveis.
O Banco Central agiu também para corrigir um
desequilíbrio na atuação das instituições ﬁnanceiras
no mercado de câmbio. Ao longo de 2010, observamos
um forte crescimento na posição vendida de câmbio à
vista agregada das instituições ﬁnanceiras. Entendemos
que manter posições no mercado futuro de câmbio é
desejável, como forma de proteção das respectivas
carteiras referenciadas em moedas, mitigando assim
potenciais riscos à estabilidade ﬁnanceira. Contudo,
apesar da posição individual das instituições ﬁnanceiras
estar adequada, a posição agregada estava superdimensionada em relação ao tamanho do mercado de
câmbio à vista.
Nesse sentido, como medida prudencial, em janeiro deste ano o Banco Central estabeleceu a cobrança
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de um depósito compulsório sobre a posição vendida
de câmbio no mercado à vista.
Os efeitos dessa medida já se fazem presentes.
A posição vendida agregada de câmbio no mercado à
vista como um todo já foi reduzida de US$17 bilhões de
dólares no ﬁnal de 2010 para menos de US$7 bilhões.
O Banco Central continuará monitorando os impactos das nossas medidas e fará os ajustes que forem
necessários para evitar que se conﬁgure uma situação
de desequilíbrio.
....................................................................................
Não obstante ter como objetivo assegurar a estabilidade do sistema ﬁnanceiro, o Banco Central reconhece que tais medidas macroprudencias afetam também
a demanda agregada, contribuindo, de forma indireta,
com os objetivos da política monetária. A propósito,
julgo importante lembrar que o mercado de crédito há
10 anos representava menos de um quarto do Produto
Interno Bruto. Hoje representa quase metade do PIB,
e ao beneﬁciar milhões de cidadãos e empresas, o
mercado de crédito é um canal mais efetivo e potente
de transmissão da política monetária.
....................................................................................
Excelentíssimos Senadoras e Senadores,
O Brasil encontra-se em um momento de grandes oportunidades.
Temos hoje uma credibilidade estabelecida e
uma participação ativa nos fóruns de elaboração dos
novos parâmetros da arquitetura macroeconômica e
ﬁnanceira da economia mundial.
Temos fundamentos macroeconômicos sólidos,
fruto do nosso tripé de política econômica e um arcabouço ﬁnanceiro e regulatório robusto, que permitiunos atravessar com sucesso a mais saída crise internacional desde 1929.
Nosso modelo de desenvolvimento mostra grandes virtudes pela sua preocupação com o crescimento
econômico, ﬁnanceiro, integração social, equilíbrio ambiental e sustentabilidade institucional, sem que isso
minimize os nossas grandes desaﬁos em matéria de
investimento nas dimensões física e humana.
Vemos grandes oportunidades na provável nova
conﬁguração da economia global em termos de comércio, investimentos diretos e internacionalização de
nossas empresas, inclusive do setor ﬁnanceiro, apesar
dos fatores de incerteza que já foram mencionados.
O Banco Central, nesse contexto, deve propiciar
aos agentes econômicos e a sociedade um quadro
presente e prospectivo de estabilidade de preços e ﬁnanceira, usando para isso a conjunto de instrumentos
monetário e regulatório, com tempestividade, determinação, perseverança e discernimento.
Os efeitos da política monetária em curso, da
consolidação ﬁscal e das medidas macroprudenciais,
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que visam assegurar a estabilidade ﬁnanceira, mas
também impactam a demanda agregada, combinados
farão, tenho certeza e conﬁança, convergir a inﬂação
para o centro da meta.
....................................................................................
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Itamar Franco, eu gostaria de esclarecer a V. Exª que a campainha toca automaticamente
quando o tempo está marcado. Portanto, não tem nada
a ver com o aparte de V. Exª. É só esse esclarecimento
que eu gostaria de dar.
Quero também esclarecer, conforme foi pedido
da tribuna, que a transcrição será atendida, na forma
do Regimento.
Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá.(Pausa.)
V. Exª pode permutar. A Senadora Marinor está
como 18ª inscrita.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Então, Excelência, troco com a Senadora Marinor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Permuta com ela?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Então, com a palavra a Senadora Marinor, por
permuta com o Senador Randolfe.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, funcionários da Casa, imprensa presente, acompanhando a TV
Senado e a Rádio Senado, ouvintes da Rádio Senado,
o Brasil inteiro, há quatro anos, através dos movimentos
sociais, dos que lutam contra a corrupção neste País,
dos que têm feito movimentos por justiça e liberdade,
se reúne para enfrentar o Congresso Nacional, para
enfrentar o Judiciário brasileiro e dizer que era preciso
restabelecer um direito constitucional do povo brasileiro:
participar das decisões políticas no nosso País. Essas
decisões políticas propiciariam ao povo brasileiro tomar
decisões para enfrentar o que o Congresso Nacional e
o Judiciário brasileiro não conseguiram enfrentar nas
últimas décadas no nosso País – o combate à corrupção, o combate ao uso do poder econômico, que tem
deﬁnido os rumos da política brasileira. Retomamos,
através de um movimento cívico nacional, coletando
assinaturas, Senador Cristovam, debatendo durante
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quatro anos, meu companheiro Jean Wyllys, meu companheiro Deputado Chico Alencar, que se encontram
aqui neste momento, juntando energias e mobilização,
de ponta a ponta deste País, para trazer ao Congresso
Nacional a Lei da Ficha Limpa.
A Lei da Ficha Limpa é para barrar corruptos, para
barrar desonestos, para barrar os que historicamente
têm deixado o povo no abandono, para barrar politicamente os que têm representado a fome, a miséria,
a prostituição infanto-juvenil, os que têm respondido
pelo trabalho escravo – a cada ano, 15 mil pessoas
entram no trabalho escravo no nosso País –, os que
respondem pela macroeconomia, pela visão de desenvolvimento macroeconômico neste País, que tem
deixado o povo da minha região e o povo brasileiro na
mais desesperadora situação.
Eu falava ontem, na Comissão de Direitos Humanos, no Estado do Pará, que foi saqueado historicamente por essa elite podre, sórdida, que atua em rede,
que tem um braço do Estado contribuindo cotidianamente nos processos eleitorais, facilitando, através do
uso da máquina pública, a perpetuação de ﬁguras tão
sórdidas e que o povo repudiou agora, na eleição de
2010. Repudiou, porque mais de 70% dos candidatos
que participaram do processo eleitoral e que foram
enquadrados na Lei da Ficha Limpa foram barrados
nas urnas. Apenas 30% deles, as raposas da política,
os mais eﬁcazes na roubalheira, os mais eﬁcazes na
corrupção, na utilização do Congresso Nacional e das
estruturas de poder nos Estados, conseguiram mais
uma vez driblar a vontade do povo e alcançaram um
percentual razoável de votos – com o mesmo abuso do
poder econômico, com a mesma utilização da máquina
pública – e recorreram à Justiça brasileira.
Nós, trabalhadores e trabalhadoras, homens e
mulheres honestos, que batemos no peito e nos orgulhamos de estar na política por sermos honestos e
éticos, ocupamos espaços no Parlamento brasileiro –
como Ivan Valente; Chico Alencar; recentemente Jean
Wyllys; o companheiro que acaba de chegar junto comigo, Randolfe Rodrigues, do Amapá; como Heloísa
Helena; como o Senador José Neri – para contribuir
para o avanço da consciência de classes na luta do
povo brasileiro, para ajudar a organizar o povo, a mobilizar a sociedade civil, como estamos tentando fazer
agora por intermédio da Comissão Mista que está discutindo a reforma política.
Nós não queremos o povo brasileiro subserviente, nós não queremos organizar uma reforma política
que fortaleça laços muito sólidos e, de certa maneira,
interligados com a Justiça brasileira que permitirão
que se perpetuem corruptos no poder, como querem
vários Senadores e vários Deputados, que, de uma
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forma ou de outra, estão tentando tirar a voz, tirar o
direito dos Parlamentares dos partidos menores, dos
interlocutores de setores importantes da sociedade civil, que querem impedi-los de debater o que é melhor
para o povo brasileiro, o que é melhor para o Brasil.
Nós queremos ver fortalecida a democracia direta neste País, nós queremos ter um Judiciário transparente, nós queremos ver – e talvez vejamos agora, meu
companheiro Jean – varridos da política brasileira os
corruptos como Jader Barbalho. Queremos ver varridos da política brasileira os Roriz da vida, os Malufs
da vida e muitos outros que contribuíram para matar
o sonho de milhares e milhares de crianças alguns
anos atrás, muitas das quais estão hoje entre os 580
mil presos neste Brasil que têm entre 18 a 25 anos e
são, em sua maioria, negros.
Nós queremos ver essas mazelas sociais curadas. Vamos construir passo a passo esse sonho, ocupando este espaço, ocupando o espaço da Câmara,
das câmeras municipais, das assembleias legislativas,
das associações de moradores, dos conselhos tutelares, das associações de combate à homofobia, à
intolerância religiosa, onde quer que o povo consiga
ter vez e voz, ainda que com muita diﬁculdade, com
muito sacrifício.
Quem chegou neste Senado Federal com R$
53 mil? Quem aqui mora num Estado de quase seis
milhões de pessoas, sem transporte coletivo, que não
tem nenhuma facilidade para se deslocar num Estado
tão extenso e conseguiu ter voto nos 144 municípios
desse Estado? Queria ver o Sr. Jader Barbalho, sem a
concessão pública dada por este governo para a sua
emissora de rádio e de televisão, fazer autopropaganda diuturnamente. Queria ver onde estariam essas raposas da política sem as benesses do governo, sem
as facilitações das estruturas públicas, sem o aporte
ﬁnanceiro de quem cobra a conta na hora da votação.
Será que eles estariam com algum percentual de voto?
Eles teriam a possibilidade de fazer essa disputa no
Judiciário?
Senadores, meus queridos Deputados, Deputado
Ivan, aqui presentes neste momento para demonstrar a
solidariedade que é peculiar aos lutadores socialistas,
nós não vamos arredar um único pé da luta; nós não
vamos deixar um único dia, como jamais deixamos na
nossa vida, no Estado do Pará ou em qualquer lugar
onde estivermos, de lutar por democracia, por justiça,
por ética, por uma vida digna para os homens e mulheres de bem. Custe o que custar, querendo ou não
a Justiça, as nossas vozes não se calarão.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me
concede um aparte?

86

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Só
um minuto.
Querendo ou não a Justiça, o povo brasileiro vai
continuar tentando varrer os corruptos da política. Ainda
não foi concluído o julgamento, mas, lamentavelmente, o voto tão esperado pelo Brasil, de um advogado
de carreira, de um juiz cuja carreira jurídica não foi
questionada quando foi indicado para ser Ministro do
Supremo, não conseguiu trazer novidades, não conseguiu acompanhar o raciocínio e a vontade do povo
brasileiro e atuar em nome das famílias, como ele disse no Supremo.
As famílias brasileiras estão clamando por justiça,
estão clamando por socorro, como estão os ﬁlhos do
povo do Pará lá em Barcarena, uma comunidade em
que todas as pessoas não têm mais dentes, Deputado
Chico Alencar, uma população inteira de desdentados,
que têm a pele soltando por conta da poluição, da força que tem o capital, que tem explorado as nossas
riquezas com a conivência do Estado brasileiro, com
a conivência desses políticos corruptos e que, agora,
viram as costas para eles.
Esse povo está sem condição de reagir, mas
nós vamos ajudá-lo, vamos continuar construindo a
reação.
Concedo a palavra a V. Exª, Senador João Pedro,
que me pediu o aparte.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Minha querida companheira, Senadora do Pará, Senadora da
Amazônia, sei que V. Exª reﬂete o andamento da decisão do Supremo, que está discutindo uma iniciativa
popular, como bem lembrou V. Exª. Essa iniciativa que
chegou aqui no Congresso, e o Congresso, com todas
as suas diferenças e contradições, soube acatar a voz,
a exigência das ruas. O que tem de novo nesses últimos
anos do ponto de vista da nossa legislação eleitoral
é a lei da Ficha Limpa. Minha companheira de Amazônia, V.Exª, que vem dos movimentos populares, V.
Exª, que é professora, sabe que este é um momento
importante. Nós já perdemos muito nessa caminhada,
mas já ganhamos também.
O saldo é positivo. E quero concordar com essa
última parte do discurso que faz. As nossas vozes,
comprometidas com os pequenos, com os índios,
com os trabalhadores, com os sem terra, com os sem
teto, com os discriminados... Nós vamos continuar, eu
não tenho nenhuma dúvida, com as nossas lutas, as
articulações. Saí há pouco daqui para o ato de comemoração de 89 anos do PCdoB – e 70% do tempo do
PCdoB foi na ilegalidade –, para participar do lançamento de um livro de um paraense, um livro editado
sobre o Deputado João Amazonas, que foi Constituinte,
um homem valente, um homem nacional que passou
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pelo Congresso brasileiro, lá da Amazônia. Então, eu
quero dizer que V. Exª, por conta da decisão, se perder o mandado, perde o mandato, mas não vai perder
a voz, a voz que veio para cá do Pará, de uma mulher
da Amazônia, de uma cidade em que tive a felicidade
de morar por sete anos, que é Alenquer. V. Exª é ﬁlha
e é mulher daquele grupo intrépido do Pará que não
se cala. V. Exª, nestes poucos dias que passou aqui,
nestes dias da Legislatura nova, de 2011, mostrou,
primeiro, os compromissos populares, o compromisso
socialista, o compromisso pela liberdade, uma visão
internacional. O mais importante é a voz, é o legado
de V. Exª. Fique tranquila, V. Exª pode sair daqui, mas
vamos continuar lutando por um Brasil melhor, por um
Brasil verdadeiramente democrático. V. Exª passa pelo
Senado honrando o seu partido, honrando as mulheres
do Brasil, honrando o povo do Pará. A luta continua,
minha companheira! Muito obrigado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada.
Tem o aparte V. Exª.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora
Marinor, o seu pronunciamento hoje, neste Senado,
retrata mais do que uma indignação, mas, com precisão, a expectativa de toda a sociedade. Todos nós,
políticos ou não, somos cidadãos e cidadãs brasileiras,
que amamos este País, queremos bem a esta terra, e
gostaríamos muito – e tenho certeza de que este dia
vai chegar – de ver um País diferente, com práticas
políticas austeras, onde o político seja, sobretudo, respeitado pela sociedade que ele representa. Entendo a
tristeza e a indignação de V. Exª, mas não posso...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Mais
indignação do que tristeza, Excelência. Quero deixar
bem claro.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Mas não
posso, Senadora, deixar de ressaltar as qualidades
que em tão pouco tempo descobri em V. Exª, que tem
uma história que orgulha qualquer político. V. Exª, como
milhares de brasileiros...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR. Fazendo soar a campainha.) – Senador Paulo
Davim, V. Exª me permite interromper só para prorrogar
a sessão pelo tempo necessário a ﬁm de que possamos ouvir os oradores inscritos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Obrigado,
Sr. Presidente. V. Exª, como milhares de brasileiros, traz
consigo um sonho e acalenta esse sonho. E muitos que
acalentaram esse sonho foram importantes para a con-
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solidação da democracia que hoje vivenciamos neste
País. Mas a sua voz intrépida, corajosa, valorosa, não
vai se calar. A sua voz, onde quer que ela esteja, vai
ser ouvida e vai ser respeitada. Tenho a convicção e
a absoluta certeza de que, mais cedo do que se imagina, teremos de novo a política, a brasileira valorosa,
Marinor, nos plenários dos Legislativos brasileiros. Sou
solidário a V. Exª. Também sonho com um País bonito, belo, com um País de democracia cristalina como
água. Muito obrigado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço a V. Exª.
Senador Randolfe Rodrigues e, depois, o Senador Pedro Taques.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Querida Marinor, tenho sempre esperança, então, não quero
entrar no contexto do fatalismo de dizer que está tudo
acabado, que está tudo encerrado, por várias razões:
primeiro, porque é um julgamento; segundo, porque
acredito que teremos julgamentos caso a caso. Aquele
de que V. Exª é parte será analisado, dentre em pouco,
pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não tenho essa
perspectiva fatalista. Estou acreditando que teremos a
sua companhia aqui no plenário do Senado da República, com a sua combatividade, fundamental para dar
ânimo nestes tapetes azuis, fundamental para trazer
a voz dos trabalhadores, como vimos, com muita ênfase, nas suas declarações na ocasião da votação do
salário mínimo. Então, ainda não é hora e esse não
pode ser um discurso de despedida...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – De jeito
nenhum. Não é isso que estou fazendo aqui.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – PA) – Portanto, quero recusar qualquer caráter fatalista. Temos
várias batalhas jurídicas e políticas a travar. Foi-me
pedido por um jornalista de O Globo que ﬁzesse um
depoimento sobre V. Exª. A parte que mais destaco
do depoimento que ﬁz não foi da Marinor Senadora
ou da Marinor militante, porque tenho o privilégio e a
honra de conhecer uma outra Marinor, de conhecer
uma Marinor além da militante que carrega, com convicção, a causa política mais bela da humanidade, a
mais bela declaração de amor à humanidade, que é
a declaração pelo socialismo. Tenho a honra e tenho
o prazer de conhecer a Marinor amiga, aconchegante, carinhosa, que convive conosco, que é terna, que
sabe como poucos fazer jus àquele belo trecho da
mais conhecida frase de Che: “endurecer sem perder
a ternura”. Você, Marinor, sabe ser dura contra os inimigos do povo e sabe ser terna e carinhosa com seus
companheiros, sabe ser acolhedora como a bela mãe
que você é, como você é mãe de Terena, com toda a
solidariedade que externa a nós quando precisamos,
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quando somos acometidos de qualquer infelicidade.
Essa solidariedade toda é nossa para você neste momento. Então, Marinor, não terminou a batalha jurídica, não terminou a batalha política e não é nenhum
julgamento que vai terminar a sua bela trajetória. O
povo do Pará tem orgulho de ter você como Senadora da República e, se tivesse que ser pronunciado no
pretérito perfeito, ou seja, “ter tido”, o povo do Pará é
que perderá a melhor Senadora da República que já
teve em toda a sua história. Mas não quero acreditar
nisso. O povo do Pará continuará a ter orgulho da Senadora que tem, com a combatividade que você tem.
Estou falando aqui por Ivan, por Jean, por Chico, por
Luiz Araujo, por Rodrigo, por Toninho, por todos seus
companheiros e companheiras do Partido Socialismo
e Liberdade, que a abraçam com muito carinho e têm
certeza de que, com a sua força e a sua combatividade, saberá trazer vitórias novas, porque não tem nenhuma convicção melhor para um socialista do que
acreditar que, ainda que não na sua geração, um dia
será construído um mundo de igualdade, de justiça e
de solidariedade.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, querido Randolfe.
Senador Pedro Taques, V. Exª tem a palavra para
apartear. Depois, o Senador...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Obrigado, Senadora. Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esse caso da ﬁcha limpa, ou ﬁcha suja, essa
decisão que se avizinha me fez lembrar uma pergunta
que minha ﬁlha me fez. Tenho uma ﬁlha de treze anos,
e ela perguntou um dia para mim o seguinte: “Pai, por
que nós somos corruptos?” Perguntou assim. Respondi
a ela o seguinte. Nós não somos geneticamente corruptos, porque a biologia moderna, a nanomedicina
ainda não chegou à conclusão de que, no momento
em que o espermatozoide fecunda o óvulo criando o
zigoto, no fenômeno da nidação, nesse instante, exista
um gen que faça com que o brasileiro seja corrupto.
Nós não somos geneticamente corruptos. Disse a ela
que nós também não somos historicamente corruptos.
Alguns defendem isso. Segundo consta, no período de
nossa colonização, a partir de 1534, quando para cá
vieram criminosos portugueses, essa seria a causa da
corrupção que graça entre nós. Analisei os criminosos
que para cá vieram, e eles eram menos criminosos do
que os ingleses que foram enviados para a Austrália. E
a Austrália, que era uma penitenciária, é bem menos
corrupta do que a República Federativa do Brasil. Nós
não somos geneticamente corruptos. Nós não somos
historicamente corruptos. Nós somos culturalmente
corruptos. Nós somos culturalmente corruptos, Srª Senadora, porque muitos de nós entendem que a coisa
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pública é coisa de ninguém, quando a coisa pública é
coisa de todos nós. Aí aceitamos o que se denomina
de relativismo ético, a ética consequencial de que os
ﬁns justiﬁcam os meios, e os ﬁns não podem justiﬁcar
os meios. Nós somos culturalmente corruptos. Por
isso, aquele cidadão que chamamos de Zé, aquele cidadão simples, aceita a corrupção. Um Presidente da
República, um Presidente do Senado, um Ministro do
Supremo Tribunal Federal, não interessa qual seja, e
não quero fulanizar a conversa, também é relativo no
tocante à ética. Nós precisamos mudar isso. E não há
outra forma de mudarmos essa nossa cultura, que é
propícia à corrupção, a não ser através da educação.
A educação é um instrumento que liberta. A educação
é um instrumento que transforma o indivíduo em cidadão. Isso demora muito, é muito longo, mas temos que
iniciar. E eu tenho a honra de estar ao lado do Senador
Cristovam, que, de há muito, vem falando sobre isso.
Essa decisão do Supremo Tribunal Federal... E não se
diga que decisão judicial não se debate. Sim, decisão
judicial se cumpre em um Estado democrático de direito.
Agora, decisão judicial pode e deve ser debatida, porque tudo está sujeito à Constituição. O debate de uma
decisão como essa, que tem repercussões em vários
espaços da convivência do cidadão, deve ser debatida
sim. E essa decisão reﬂete, espelha o relativismo ético.
Essa ética consequencial precisa ser debatida entre
nós. Eu quero me colocar ao lado de V. Exª nesta luta.
V. Exª é de um partido diverso do meu, mas não interessam os nossos partidos, não interessam os nossos
Estados, não interessam os nossos nomes, o que interessa é que defendemos a mesma causa.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Excelência. Ouço o Senador Cristovam e depois
o Senador Paim.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senadora Marinor...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Senadora Marinor, não vou entrar na análise dos aspectos
jurídicos que tratam da corrupção e tentam impedir a
corrupção no comportamento dos políticos. Corrupção
que, na verdade, deveria se chamar ladroagem. Nós
pervertemos tanto este País, que até pervertemos o
dicionário, o vocabulário. Os pobres...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Bem
lembrado, Excelência: ladroagem!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– ...os necessitados, os que roubam são chamados
de ladrões; os que se apropriam de recursos públicos são chamados de corruptos. E nem se diz que
ele roubou, e sim que desviou recursos. Eu não vou
entrar na discussão. Eu quero entrar é na falta que a
senhora vai fazer nesta Casa, por causa de duas ou-
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tras corrupções que estão escondidas por aí. Uma é
a corrupção nas prioridades, e a outra é a corrupção
ideológica. Corrupto não é só aquele que se apropria
de dinheiro público. Corrupto é aquele que faz política
sem uma causa, sem um objetivo, sem um propósito,
sem uma ideologia por traz. Corrupto é aquele que,
sem pôr um tostão no bolso, vota projetos cujas prioridades são desligadas das necessidades populares.
Vota por palácios, por viadutos no lugar das escolas,
da água, do esgoto de que o povo precisa. E aí a senhora vai fazer muita falta aqui, pela sua coerência
ideológica e pelo seu compromisso com prioridades
relacionadas ao povo brasileiro. Convivi muito pouco
com a senhora aqui, mas, nesse pouco tempo em que
convivemos, aprendi a admirá-la, não apenas pela sua
postura, mas pela sua capacidade de articulação, pelo
seu jeitinho calmo e discreto que convence a gente.
Inclusive a mim, quando sabia em quem não votaria
para presidente do Senado, mas não sabia em quem
votaria. A senhora me convenceu a dar o meu voto
ao Randolfe, o que ﬁz com muito orgulho. Esse seu
jeito vai fazer falta aqui. Mas, para aqueles que têm
ideologia, que têm prioridades isto aqui, é um tempo
passageiro. Não vemos isto aqui como a razão de ser
de nossas vidas.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Com
certeza.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
como os espiritualistas que acham que a vida na terra
é algo passageiro. Para nós, políticos de consciência,
o Congresso é uma coisa passageira, o cargo é uma
coisa passageira. Permanente é a nossa luta. E nessa
luta, ninguém vai tirar o seu mandato. Nessa luta, a
sua coerência e a sua história vão continuar determinando o que a senhora vai fazer e onde vai fazer. Por
isso, a minha tristeza com a sua saída, mas a minha
absoluta convicção de que sai daqui, deste tapete azul,
mas continuamos juntos no tapete vermelho, na luta
por um Brasil justo.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador.
Senador Paim, por favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Marinor, aproveito para cumprimentar aqui, no plenário, os Deputados Federais Chico Alencar, Jean – que
leva o mesmo nome do meu ﬁlho –, Ivan Valente e o
nosso querido Senador Randolfe. Senadora Marinor,
como disse aqui o Senador Randolfe, perdemos uma
batalha, mas não perdemos a guerra ainda. Nós vamos até a última instância para garantir o seu direito
de estar aqui conosco, por decisão do povo do seu
Estado. Eu lamento muito a decisão de hoje. V. Exª fez
um requerimento, e eu me senti na autoridade, como
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Presidente da Comissão de Direitos Humanos, de já
a indicar como Presidente de uma das subcomissões
mais importantes desta Casa, que é a subcomissão
que vai tratar da criança, do adolescentes, da juventude e do idoso. V. Exª encaminhou o requerimento e,
de pronto, concordou com a ideia de assumir a presidência dessa importante subcomissão. V. Exª fez um
outro requerimento e já estávamos nos preparando
para ir, numa diligência externa...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não,
nós iremos, Senador. Nós iremos a Belo Monte. Temos
tempo para isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ...a Belo
Monte, por orientação de V. Exª, com um grupo de Senadores. Estamos nos preparando e, com certeza, a
subcomissão vai cumprir a sua parte. V. Exª, aqui neste
plenário, com uma posição sempre muito ﬁrme e muito clara, respeitando aqueles que pensam de maneira diferente, defendeu as suas convicções com muita
força, com muita coragem e com muito argumento. Eu
aprendi a respeitar muito, muito V. Exª. Por isso, eu só
posso, neste momento, dizer que estou solidário a V.
Exª. Queira Deus que continuemos trabalhando juntos,
por muitos e muitos anos. Um abraço.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador.
Senador Inácio, um irmão de Amazônia.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senadora Marinor, eu, Randolfe e João Pedro acabamos
de vir do ato de comemoração dos 89 anos do Partido
Comunista do Brasil. Quando vi V. Exª na tribuna, eu
disse: preciso ir ali para apartear a Senadora Marinor,
porque isso mexe imediatamente com a nossa memória,
a memória da luta política do povo brasileiro. Luta para
que se tenha uma legislação permanente, adequada,
libertária, democrática, em que todos nós possamos
dar nossas ideias, dar nossa contribuição. Aqui, cassaram o mandato do Carlos Prestes. Não o cassaram
só no STF, não. Não foi só a Suprema Corte, não foi
só o Tribunal Eleitoral. Ainda tiveram o desplante de
mandar para o Congresso Nacional! Pois o Congresso Nacional cassou o mandato de todos da bancada
do Partido Comunista, em 1946, para poder atender
a interesses mesquinhos da época. Vejo esse processo político mais ou menos desta forma: nós, lutando
para consolidar um País democrático, um País onde
todas as ideias possam vicejar, e determinados setores, meio que, às vezes, na sombra, trabalhando com
discurso de que a democracia é isso, mas impedindo
que determinadas forças do campo democrático, popular e socialista, ampliem seu espaço no Congresso
Nacional, porque, aqui, nós transmitimos. Aqui, nossa
voz é ouvida, mesmo que não se transforme em gran-
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des manchetes, nos jornais predominantes nos dias
de hoje, mas V. Exª fala diretamente para o povo, para
o povo do Pará, do Amazonas, do Brasil inteiro. Por
isso, consideramos que é evidente. Não vamos entrar
aqui no detalhe constitucional, jurídico, mas também
poderíamos entrar, porque as Cortes não são livres do
processo político. Não estão acima do bem e do mal.
Fica parecendo que estão. Não estão, não! Existem
determinadas decisões que são equivocadas, que estão erradas, e precisamos contestá-las. Quero ﬁcar no
terreno da nossa unidade da luta política, porque, às
vezes, parece que estamos em campos muito opostos,
mas estamos na unidade da luta política, de consolidar
o processo democrático no Brasil. Não é batalha fácil.
Agora mesmo, estamos discutindo uma reforma política; e discutindo uma reforma política que lida com a
representação do seu partido, do meu e de todos do
Congresso Nacional. E olhe: desde 1988 que se busca
restringir o espaço político. Desde 1988. Você busca
aprimorar, e gente busca restringir. Não é batalha simples. Por isso, V. Exª recebe nossa solidariedade, nosso
apoio, do Partido Comunista do Brasil, porque temos
consciência do que isso signiﬁca. Já tivemos suprimida
a nossa bancada inteira. Em 1964, muitos democratas tiveram seus mandatos também retirados, naquele
caso, à força, do Congresso Nacional. Portanto, V. Exª
conte com nosso apoio, o apoio do PCdoB.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço as manifestações carinhosas, respeitosas dos
Srs. Senadores. Sei que V. Exªs falam conscientes, até
pelo papel que desempenham aqui. V. Exªs, não à toa,
têm sido parceiros em várias batalhas, aqui mesmo,
no Senado Federal, nas comissões onde estamos atuando. É óbvio que não posso deixar de dizer da minha
emoção de ouvir essas palavras tão carinhosas, mas
estou resguardando a energia da emoção para fazer o
que precisamos fazer. Para reﬂetir, de forma consciente, e saber em que etapa estamos; o que signiﬁca a
decisão neste momento e que outras energias vamos
precisar mobilizar nos próximos momentos.
Mas, de antemão, quero deixar muito claro aqui
meu compromisso com o processo iniciado pela Frente
Parlamentar Mista...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... e Popular pela reforma política, a reforma política para o povo
brasileiro; a reforma política para debater as questões
econômicas e sociais, para debater o processo eleitoral, mas para debater a transparência do Judiciário, do
Legislativo brasileiro, para debater a democratização, a
criação de mecanismos de democratização da comunicação neste País, porque, sem isso, não avança a cons-
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ciência de classes; porque, sem isso, o povo brasileiro
ﬁcará mais distante de um futuro feliz.
Na condição de parlamentar ou de militante social,
estarei ajudando, no meu Estado, Brasil afora, onde
for necessário, a mobilizar o povo brasileiro para que
essa reforma não seja a cara das elites, para que essa
reforma não seja a cara dos que têm dado o comando
nesse último período no nosso País e tem deixado o
povo brasileiro na amargura.
Quero, aqui, reaﬁrmar meu compromisso político
com o enfrentamento do projeto criminoso de Belo Monte; e quero, aqui, reaﬁrmar o convite, porque, mesmo
que a decisão se consolide daqui a pouco, no Supremo
Tribunal Federal, ainda não estou fazendo despedida.
Ainda vou ter um caminho pela frente para articular,
para conseguir levar mais Senadores do que os que
já se comprometeram com Belo Monte, para que sejam mostradas as análises cientíﬁcas, os dados que
comprovam que esse projeto ameaça o povo do meu
Estado, seja do ponto de vista social, seja do ponto
de vista ambiental.
Quero, aqui, inclusive, a pedido do Senador Suplicy, já deixar uma data. Já estou trabalhando; ainda
estou trabalhando. Em vez do dia 9, que a gente possa
transferir para o dia 16, inclusive para oportunizar ao
Senador Paim a se deslocar conosco, pois é um dos
Senadores que se tinha colocado à disposição para
analisar esses dados, para poder fazer juízo de valor
sobre o debate.
O Plano Nacional de Educação, a luta pelo enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, a luta e o fortalecimento da frente contra a
homofobia, pela cidadania LGVT... Queria aproveitar
e deixar registrado, como deixei ontem na Comissão
de Direitos Humanos...
(Interrupção do som)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... nossa
solidariedade ao companheiro, Deputado Jean Wyllys,
pela ameaça que sofreu no Twitter esta semana por
homofóbicos, por criminosos, que têm, numa movimentação perigosa, às vezes em cadeia, às vezes com o
apoio do Estado brasileiro, ceifado vidas, Brasil afora,
de cidadãos e cidadãs pela sua orientação sexual.
Queria aqui deixar nosso abraço aos meus queridos militantes, assessores que estão aqui com a
gente.
Não vai mudar muita coisa na nossa vida, não,
Senador Paim, porque nosso mandato não é cabide
de emprego. Nosso mandato não é para favorecer interesse de parentes. Estão aqui valorosos militantes
da luta socialista, que, neste momento...
(Interrupção do som.)
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... se
ocupam dessa tarefa revolucionária de ajudar a comandar este mandato, mas que também, como eu, onde
estiverem, vão continuar combatendo, defendendo as
comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, as mulheres, os deﬁcientes, as
pessoas que sofrem a discriminação e o preconceito
neste País. Agradeço...
V. Exª está pedindo um aparte?
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Agradeço, Senadora Marinor. Quero agradecer também o
Presidente, pela abertura para esse importante debate. Primeiro, mais do que externar solidariedade,
quero manifestar, também, a minha admiração, o meu
carinho por essa sua capacidade de luta, de força.
Dou meu testemunho da importância da presença do
PSOL neste Parlamento, da presença de uma liderança como V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ... na defesa dos interesses daqueles que mais precisam. Pude
testemunhar, nas diversas comissões e aqui no plenário,
uma posição que busca ética, que busca correção, que
busca dar voz para aqueles que, muitas vezes, muitos
até se envergonham de defender. V. Exª, aqui, de cabeça erguida, de peito aberto, está fazendo essa defesa.
Quero manifestar exatamente esse pensamento. Acho
que na luta pela democratização, seja por uma reforma político-eleitoral participativa ou em outros campos,
sempre, com certeza, V. Exª contará conosco, com o
meu partido, enﬁm, com todos aqueles que, no Brasil
inteiro, sabem da importância dessa sua luta e dessa
sua participação. Que Deus lhe dê muita força neste
momento. O PSOL é um partido que, sei, por sua força
ideológica, não vive na dependência de um cargo. Sei
a importância que tem essa luta que faz, na sociedade,
para obter isso. Tenho certeza de que o povo do seu
Estado tomou gosto por sua presença aqui e o que fez
aqui foi bom, não só para o PSOL, não só para o Pará,
como também para o Brasil. Muito obrigado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço nos mesmos moldes dos agradecimentos anteriores.
Espero, amanhã, manifestar-me sobre o conteúdo
dos votos do Supremo Tribunal Federal. Acho importante que a gente possa trazer para cá essa discussão,
já que esta Casa aprovou, por unanimidade, a Lei da
Ficha Limpa, já que esta Casa tomou as providências
devidas no sentido de garantir que o projeto não voltasse para a Câmara, exatamente para que ele fosse
validado nas eleições de 2010. Inclusive contrariando a
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própria fala do Ministro Fux, que, quando esteve aqui,
na sabatina, disse que a Justiça brasileira não poderia
ﬁcar de costas para a intencionalidade da lei.
Quero poder avaliar com V. Exªs, amanhã, o conteúdo desse voto, que entristece, que assusta e que favorece os interesses dos ﬁchas-sujas do nosso País.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Marinor Brito, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Nos termos regimentais, em resposta ao Ofício nº 234, de 02/03/2011, o Líder do Democratas,
Senador Demóstenes Torres, indica o Senador Jayme
Campos, como titular, e a Senadora Maria do Carmo
Alves, como suplente, para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Em retiﬁcação ao Ofício nº 37, o Líder do PSDB,
Senador Alvaro Dias, indica o Senador Cyro Miranda
para integrar, como titular, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em substituição ao Senador Paulo
Bauer.
As indicações lidas vão à publicação e serão votadas oportunamente.
São os seguintes os ofícios:
OF. Nº 27/11-GLDEM
Brasília, 22 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em resposta ao
OF.SF/234/2011, de 2-3-2011, indicamos o Senador
Jayme Campos, como titular, e a Senadora Maria do
Carmo Alves, como suplente, para compor o Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas no Senado Federal.
OF. Nº 70/11-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Em retiﬁcação ao ofício nº 37 de 2011 – GLPSDB,
indico o Senador Cyro Miranda, para integrar, como
titular, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em
substituição ao Senador Paulo Bauer, que passará a
integrar o Conselho como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Passo a palavra, para falar em nome da Liderança do PV, ao Senador Paulo Davim, pelo tempo
regimental de dez minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, viajando pelo interior do Estado ou até
mesmo na capital do meu Estado, em Natal, sempre
sou abordado por jovens universitários, por parentes
desses universitários que fazem seus cursos superiores ﬁnanciados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). O Fies, que surgiu
em 2001, veio substituir o antigo crédito educativo.
Eles me falam da diﬁculdade que têm para começar a
pagar ou a devolver ao Erário o que receberam para
fazer seus cursos.
O Fies é dividido em três partes, em três fases.
Primeiro, há a fase de utilização; segundo, a fase da
carência; e terceiro, a fase da amortização ou do pagamento, da devolução ao Erário, às fontes ﬁnanciadoras,
do que foi gasto para formar aquele jovem.
O que acontece, e acontece com frequência, é
que, nessa carência de dezoito meses, quando o jovem
já não mais é estudante, mas proﬁssional, ele paga um
valor que é a amortização dos juros, mas nem sempre,
ao concluir o curso superior, eles conseguem emprego
de imediato, Senador Paim. Eles não conseguem ser
inseridos no mercado de trabalho. Aí, chega o mês ou
o dia do pagamento, de devolver à fonte ﬁnanciadora
os recursos que ele recebeu, que ﬁnanciaram seus estudos, e ele tem diﬁculdades. Muitas vezes, a família é
que tem de arcar com o pagamento desses valores, e,
na sua maioria, são famílias que têm diﬁculdade para
fazer essa devolução.
Ouvindo essas reclamações, esses lamentos,
e tendo a convicção de que os recursos do Fies são
compostos por recursos da dotação orçamentária
do MEC, da Loteria Federal e do retorno do próprio
ﬁnanciamento, chego à conclusão de que são recursos públicos, e recursos públicos precisam beneﬁciar
instituições públicas.
Pensei em arranjar ou em ir buscar alguma solução, e essa solução trago, na noite de hoje, a este
plenário, Sr. Presidente, sob a forma de projeto de lei,
um projeto de lei que permite ao jovem proﬁssional
recém-formado devolver os recursos que recebeu do
Fies sob a forma de trabalho em instituições públicas.
Na área da saúde, estão os cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem; na área de educação, todos os
licenciados.
Se são recursos públicos, preciso otimizar, então,
os gastos desses recursos, de forma que se permita
que os hospitais públicos, que as unidades públicas
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de saúde, que as equipes do Programa Saúde da Família (PSF) possam contar com esses proﬁssionais
que foram ﬁnanciados por recursos públicos, além
das escolas públicas, que, invariavelmente, sofrem
por carência de proﬁssionais para lecionar as mais
diversas disciplinas.
Esse projeto de lei que proponho permitirá isso,
permitirá, durante doze meses, que esse jovem proﬁssional que não conseguiu ainda ser inserido no mercado de trabalho preste serviços dentro da sua proﬁssão
nas unidades públicas de saúde e nas escolas públicas
e, com isso, abata sua dívida com a fonte ﬁnanciadora
dos seus estudos. No momento em que esse jovem
for inserido no mercado de trabalho, automaticamente
esse credenciamento, ou essa condição, será suspensa. Como disse há pouco, uma das fontes de recursos
para o Fies é o próprio retorno do ﬁnanciamento.
Então, Sr. Presidente, vejo que esse projeto de lei
tem grande alcance social, pois vai permitir que aquele
jovem de família pobre, que conseguiu o ﬁnanciamento
para se formar por meio do Fies, mas que terminou o
curso e não conseguiu emprego, não seja mais inadimplente, pois ele vai poder pagar a fonte ﬁnanciadora
com seu próprio trabalho, com sua proﬁssão, que foi
ﬁnanciada pelo Erário público.
A sociedade, na verdade, não quer de volta os
recursos, a sociedade quer de volta o trabalho. É por
isso que existem as faculdades públicas e as escolas
públicas para formar o proﬁssional, para que ele devolva o investimento que a sociedade lhe proporcionou
sob a forma de trabalho.
Não consigo compreender, não consigo entender como é que as faculdades, as universidades públicas jogam no mercado de trabalho, todos os anos,
centenas de proﬁssionais, como médicos, dentistas,
enfermeiros, professores das mais diversas disciplinas.
Tudo é bancado pelo Erário público, na universidade
pública e nas escolas públicas. No entanto, faltam professores nas escolas para ensinar as crianças; faltam
médicos nos PSFs, faltam dentistas, odontólogos, enfermeiros, faltam proﬁssionais, que são formados nas
escolas públicas.
Portanto, entendo que a devolução desses recursos ao Fies sob a forma de trabalho corrige essa
distorção, devolve a sociedade o que a sociedade investiu para a formação daquele jovem e possibilita que
o recém-formado tenha seu primeiro contato com sua
proﬁssão, tenha seu primeiro emprego. Aí, sim, ele pode
capacitar-se, qualiﬁcar-se mais ainda para enfrentar
um concurso público, nele ser aprovado, ter sua proﬁssão e seu emprego e devolver à fonte ﬁnanciadora
os recursos que lhe ﬁzeram proﬁssional.
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Então, Sr. Presidente, achei de boa hora apresentar esse projeto de lei e espero que essa contribuição
venha a ajudar a sociedade, esses jovens e o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Como orador inscrito, falará agora o Senador
Jayme Campos, por permuta com o Senador Eduardo Amorim.
V. Exª terá o tempo regimental para fazer seu
pronunciamento.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, prezado Senador Pedro Taques, venho
a esta tribuna na tarde de hoje para falar dos meios
tecnológicos do nosso País.
Srªs e Srs. Senadores, conforme os meios tecnológicos evoluem e os hábitos dos indivíduos se modernizam, começa a ﬂorescer também um novo código
ético nas relações humanas. Atitudes simples e corriqueiras como a troca de mensagens, o despacho de
documentos ou a compra de bens e serviços ganharam
agilidade e economia; mas trouxeram inseguranças jurídicas e abriram sinais de alerta na sociedade quanto
à necessidade de regulação dessa atividade.
No bojo da renovação de métodos surgiram também inquietações e incertezas. Entre elas, a proteção
e o sigilo de dados pessoais, a fraude comercial e a
divulgação de boatos e notícias inverídicas.
A Internet tornou-se uma via de acesso instantânea à propagação de ideias, informações e ao consumo. Converteu-se, dessa forma, em instrumento
indispensável para o cotidiano da maioria das pessoas. E, ao mesmo tempo, num risco permanente aos
seus usuários devido ao seu largo alcance e possibilidade de ocultar falsários e inescrupulosos em sua
rede invisível.
Atualmente, fazem uso dessa ferramenta perto de
50 milhões de brasileiros, seja nos locais de trabalho,
nas lan houses ou nas residências espalhadas pelos
quatro cantos da Nação.
Em favor da presteza e da velocidade, os usuários
dos meios eletrônicos vêm substituindo, por exemplo,
sistemas tradicionais de interação humana, como o
diálogo e a negociação presencial, por caracteres cifrados e textos curtos que reduzem o debate ao âmago
das conveniências momentâneas.
Não é preciso dizer que essa revolução de linguagem lançou um nova compreensão sobre a própria estrutura de comunicação entre o mercado e o
consumidor.
Somente em 2010, Senador Wellington Dias,
o comércio eletrônico mobilizou um faturamento da
ordem de R$14 bilhões, com um número superior a
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23 milhões de usuários no nosso País. Ou seja, esse
segmento mercantil envolve na atualidade cerca de
55% dos frequentadores brasileiros da rede mundial
de computadores. E são, na maioria, jovens das classes C e D.
Destacam-se nessa atividade as negociações de
bens de consumo, tendo à frente os eletrônicos, com
11% do total negociado, seguido de livros, com 6%, e
eletrodomésticos, com 5%. Portanto, o chamado comércio virtual deixou de ser uma aposta e transformouse numa atividade lucrativa e complexa, que absorve
uma malha operacional e logística, permeada por atividades econômicas variadas e espraiadas por todo
o território nacional.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns passos já foram dados no sentido de promover
uma efetiva regulação desse setor. O Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor, organismo ligado ao Ministério da Justiça, divulgou diretrizes para
essa atividade num documento intitulado “Desaﬁos da
Sociedade de Informação: Comércio Eletrônico e Proteção de Dados Pessoais.”
Nesse texto, as autoridades federais procuram
alertar a opinião pública de que há um cenário de vulnerabilidade agravado para o comprador no ambiente
eletrônico. Elas reaﬁrmam a importância da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor nessa esfera;
mas admitem, no entanto, que um novo ordenamento
jurídico deve ser elaborado para fortalecer o direito dos
usuários do comércio virtual.
As principais recomendações do Ministério da
Justiça dizem respeito à proteção contra as práticas
abusivas, publicidade enganosa, direito ao acesso de
informações claras e precisas, inclusão de cláusula de
arrependimento e, principalmente, proteção da privacidade, da intimidade e dos dados pessoais.
Mas isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores
ainda é pouco...
Faz-se urgente e necessária a regulação desse
setor. Não apenas com código de conduta, advertências e recomendações, mas, sim, com a implantação
de um seguro para os usuários do comércio eletrônico, salvaguardando-os de fraudes e calotes, pois a
principal característica desse negócio é a boa-fé do
consumidor.
Nesse sentido, proponho a criação de um Cadastro Nacional do Comércio Eletrônico e de um Fundo
Nacional Garantidor do Comércio Eletrônico.
O cadastro servirá para criar um selo de idoneidade das empresas do ramo, atestado e supervisionado
pelo poder público. E, em contrapartida, as detentoras
desse aval serão chamadas a ﬁnanciar um fundo que
garantirá ressarcimento aos consumidores em caso de
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quebra de contrato ou descumprimento das obrigações
legais das contratadas.
Nesse cenário, o Governo Federal, o Judiciário e
o Ministério Público liderariam um conselho que contaria, inclusive, com representantes do setor privado e
dos clientes, para o julgamento e a consequente securitização dos usuários do comércio eletrônico quando
se ﬁzer necessário. O fundo servirá, exatamente, para
promover o reembolso dos reclamantes.
Essa proposta, Sr. Presidente, é oportuna porque
nesta semana se comemorou o Dia Internacional do
Consumidor, e todas as ações que venham em sua
defesa qualiﬁcam esse debate.
O Brasil ocupa hoje a 8ª colocação entre os países com o maior número de usuários da rede mundial de computadores. É, portanto, uma potência em
matéria de informática. De 2009 para 2010, o índice
de internautas brasileiros cresceu 20%, média inferior
apenas às da Rússia e da China.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossas possibilidades econômicas nesse setor são ilimitadas. Mas precisamos regular essa atividade para
que ela não se torne um ambiente de pirataria, fraude
e corrupção. Como toda tecnologia, se bem utilizada,
a Internet servirá cada vez mais como instrumento de
informação, inclusão social e desenvolvimento econômico. Cabe à nossa geração, portanto, sinalizar as
regras e a correta utilização desse meio que revolucionou a vida das pessoas e incluiu uma nova esfera
de comunicação em nosso universo.
Concedo um aparte, com muita honra, ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Jayme Campos, eu quero ressaltar o importante tema
que traz V. Exª aqui no momento em que se comemora
a semana em defesa do consumidor. Primeiro, eu acho
que temos que nos debruçar realmente na regulamentação desse tema. No meu Estado, neste instante, há um
conﬂito, porque tanto o Governo como empresas que
estão em dia com seus tributos recorreram em relação
à necessidade de uma regulamentação nessa área do
comércio eletrônico. O fato é que é um caminho sem
volta a facilidade de você, na sua casa, do seu computador, poder ter as imagens de produtos, poder escolher. Acho que essa ideia do selo, com esse cadastro
e com o selo, é fantástica. O que o consumidor quer é
a comodidade, poder na sua casa fazer isso, mas quer
fazer com segurança, e creio que um cadastro como
esse vem exatamente nessa direção. Eu defendo ainda
a necessidade da regulamentação da parte tributária.
Por quê? Porque, veja, senão ﬁca uma concorrência
desigual com o comércio tradicional e a gente pode ter
aí uma situação de desemprego na área do comércio.
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Ou seja, na proteção dos empreendedores na área do
comércio e dos comerciários, eu acho que há também
a necessidade dessa regulamentação. Mas conte comigo. Vamos estar juntos aqui nessa batalha, se Deus
quiser, para aprovar essas regras. Obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Muito obrigado, ilustre Senador Wellington Dias. Imagino
que o caminho é este: sobretudo que possamos dar ao
consumidor, ao usuário, uma garantia, principalmente
quando se propõe também aqui um seguro. Um fundo
será criado para dar segurança àqueles que fazem uso
dessa ferramenta tão importante e que, hoje, indiscutivelmente, já é uma grande fonte de comercialização
neste imenso País.
Como bem disse, bilhões de reais estão sendo
comercializados pela Internet. Indiscutivelmente, uma
grande parcela do comércio, no âmbito do Brasil, avança
de forma rápida nessa área. Temos que nos preparar
para dar segurança a todos aqueles que fazem uso da
Internet em nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esta era a minha fala...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Jayme Campos, V. Exª me concede um aparte?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Pois não, Senador Paulo Paim, com muita honra, quero
ouvir o aparte de V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero primeiro cumprimentar V. Exª pelo brilhante trabalho que
vem fazendo nesse pequeno período na Presidência
da Comissão de Assuntos Sociais. Lá, eu sou seu liderado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – V.
Exª é nosso mestre lá. Por sinal, já foi Presidente da
Comissão e indiscutivelmente só temos a aprender
com o senhor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só cheguei
àquele estágio porque V. Exª me apoiou, senão não
teria chegado. Cumprimento V. Exª, acompanhei o seu
raciocínio. É tão importante a questão das vendas pela
Internet e a questão do consumidor que, entendo, Senador, que o discurso é seu, a proposta é sua, mas
que poderíamos fazer na Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública para discutir a abrangência
desse tema. De fato, estou muito preocupado com os
direitos do consumidor, porque a gente às vezes acaba
comprando pela Internet gato por lebre. Mas também
não estou dizendo que todos fazem isso. Acho que podemos aprofundar o debate numa audiência pública,
contribuindo para que cada vez mais a gente possa
fazer, com tranquilidade, a venda pela internet. Achei
muito interessante hoje o debate que houve nesta Casa
sobre um outro tema que tem a ver com o consumidor,
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que é a questão dos planos de saúde. Provavelmente,
entrarei com requerimento na sua Comissão, porque
pertence àquela Comissão, para podermos discutir os
planos de saúde. Estou acostumado e conheço muita
gente que tem plano de saúde e ouve do médico: “Enquanto o plano de saúde não autorizar, você tem que
esperar para ver se é possível operar ou não”, ou fazer
esse ou aquele tratamento. Muitas outras vezes, o cidadão ﬁca nos corredores dos hospitais pagando um plano
de saúde. Quero cumprimentar V. Exª. A sua Comissão
é fundamental e teria muito orgulho de fazer algumas
audiências públicas, de forma integrada, em parceria,
com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão
que V. Exª preside. Parabéns pela sua caminhada!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado, Senador Paulo Paim, que é mestre
nosso sobretudo na área de seguridade social, na
questão das políticas públicas de emprego neste País,
principalmente com a experiência de quem já foi Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Imagino que,
com muita honra, teremos a sua participação efetiva,
discutindo várias políticas que são fundamentais para
a sociedade brasileira, principalmente para a classe
trabalhadora.
Quero aqui dizer ao senhor que já estamos
combinados para promover essa audiência pública
lá. Indiscutivelmente, ela é importante, sobretudo
neste momento em que nos propomos a dar segurança não só com o seguro, mas, acima de tudo, com
o selo, para os nossos consumidores que fazem uso
da Internet.
Agradeço a V. Exª. Todas as vezes que tivemos
oportunidade de estar na Comissão aprendi muito.
Com a experiência que V. Exª realmente tem como
parlamentar, como Deputado Federal, como Senador
já no segundo mandato, temos só a aprender. Quero
dizer que é louvável a sua iniciativa e, com certeza,
como Presidente daquela Comissão, ﬁcarei honrado
em promovermos essa audiência pública em defesa
de boas políticas públicas para o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Senador Paulo Paim. Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará pela Liderança do PT, conforme delegação, o Senador Wellington Dias. Depois, falará como
orador inscrito o Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência indica, nos termos do Ofício nº
54, de 2011, da Liderança do PSDB, o Senador Cyro
Miranda para integrar o Conselho do Diploma José
Ermírio de Moraes.
É o seguinte o ofício:
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Ofício nº 54/11-GLPSDB
Brasília,

de março de 2011

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 112/2/2011 – SF, indico
o Senador Cyro Miranda, para integrar a composição
do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência indica, nos termos do Ofício nº
55, de 2011, da Liderança do PSDB, o Senador Cícero Lucena para integrar o Conselho da Comenda de
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 55/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 113/2/2011 – SF, indico
o Senador Cícero Lucena, para integrar a composição
do Conselho do da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente. – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência indica, nos termos do Ofício
nº 65, de 2011, da Liderança do PTB, o Senador João
Vicente para integrar o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
É o seguinte o ofício:
Ofício Nº 65/2011/GLPTB
Brasília, 23 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício
nº 113-3/2011-SF, comunico a Vossa Excelência que
indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o Senhor João Vicente Claudino para integrar o Conselho
da Comenta de Direitos Humanos Hélder Câmara.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência indica, nos termos do Ofício
nº 64, de 2011, da Liderança do PTB, o Senador Ar-
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mando Monteiro para integrar o Conselho do Diploma
José Ermírio de Moraes.
É o seguinte o ofício:
Ofício Nº 64/2011/GLPTB
Brasília, 23 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício
nº 112-3/2011-SF, comunico a Vossa Excelência que
indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o Senador Armando Monteiro para integrar o Conselho do
Diploma José Ermírio de Moraes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Wellington Dias, V. Exª terá o tempo
regimental.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª,
meu querido Presidente, Senador Pedro Taques.
Quero tratar aqui rapidamente de dois temas: o
primeiro diz respeito à educação e o segundo é de interesse de Estados e Municípios.
Na educação, um registro singelo da minha alegria, como de todos os piauienses, por ver um estudante, Izael Francisco de Araújo, de 14 anos, campeão
da seletiva nordestina do Soletrando, quadro do programa nacional e popular Caldeirão do Huck, da Rede
Globo de Televisão.
Cito isso porque ele, meu querido Cristovam, é
morador do Município de Cocal dos Alves, um Município
pequenino, de quatro, cinco mil habitantes, na divisa
do Piauí com o Ceará. Esse Município já foi um destaque porque dois alunos de lá também sobressaíram
na Olimpíada Nacional de Matemática e Física. Então,
não poderia deixar de aqui prestar minha homenagem
a ele, a sua família e também, é claro, aos professores
e à direção da unidade escolar Teotônio Ferreira Brandão, que é a escola do Izael, à Diretora, Elizete Costa
do Amaral. Faço este registro como um estímulo aos
alunos do meu Estado, aos alunos do Brasil.
Também sobre educação, registro, com muito
carinho, os 50 anos do MEB.
Sabemos que a educação é um dos alicerces
para o futuro do Brasil. Sabemos o quão importante e
digniﬁcante é para uma pessoa poder estudar, como
muda sua compreensão de mundo e sua qualidade
de vida.
Por isso, quero hoje prestar uma homenagem
ao Movimento de Educação de Base, que completou
50 anos na última segunda-feira, dia 21, e, ao longo
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desse tempo, mudou por completo a vida de muitos
brasileiros e brasileiras.
O MEB, Sr. Presidente, é um organismo vinculado
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB,
constituído como sociedade civil, de direito privado, sem
ﬁns lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal.
Para termos uma ideia da importância do trabalho do MEB no Brasil, Sr. Presidente, só nos últimos
8 anos, quase 600 mil brasileiros foram alfabetizados
utilizando a metodologia do MEB, nos mais diferentes
programas: Cidadão Nota Dez, em Minas Gerais; Saber
Viver e Lutar, no Piauí, Maranhão e outros Estados do
Nordeste; e Nova Abolição, implementado no Piauí e
em nosso País ainda à época do então Ministro Cristovam Buarque.
Com esse programa, por meio do MEB, mais de
46 mil piauienses foram alfabetizados, como uma aluna de 100 anos de idade, a dona Tereza Alves, que
dizia que abriu os olhos e passou a enxergar através
das letras.
A história do MEB teve início em 1961. Nas décadas que se passaram, além da alfabetização, o
MEB implantou cursos de capacitação destinados às
comunidades, tais como o cooperativismo e o associativismo.
Destaco, portanto, a importância desse movimento e das ﬁguras que nele se destacaram, como Dom
Helder Câmara, Dom Vicente Távora e Dom Augusto
Rocha, entre outros bispos.
Sr. Presidente, há 50 anos, o MEB realiza ações
diretas de educação popular em diversas regiões do
Norte e do Nordeste, e atualmente está presente nos
Estados do Amazonas, Roraima, Ceará, no meu querido
Piauí, Maranhão e Distrito Federal, atuando também
no Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais, no
regime de parceria com o Governo Estadual.
A opção preferencial por essas regiões está deﬁnida em seu estatuto como áreas do Brasil em que
os indicadores socioeconômicos revelam situação de
pobreza e, consequentemente, índices sociais e econômicos abaixo dos desejados.
As ações de mobilização social, de alfabetização
de jovens e adultos e de educação de base são responsabilidade de equipes regionais em cada uma das
unidades da federação em que o MEB atua.
A coordenação pedagógica, o planejamento, o
controle administrativo e a avaliação de resultados das
ações são monitorados a partir da Equipe Nacional,
localizada em Brasília.
O MEB também trabalha no contexto da metodologia “Ver, Julgar e Agir” da Juventude Operária Católica, que trouxe signiﬁcativa mudança na pedagogia
da educação popular.
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Esse método, por sua simplicidade e capacidade
de operacionalizar decisões transformadoras, constituiu-se no embrião de todo processo da ação pastoral,
da manifestação pública e social da Igreja Católica.
Destaco, assim, o importante trabalho nos processos educativos de alfabetização preconizados por
Paulo Freire e continuados por inúmeros agentes e
instituições entre os quais se coloca o MEB, que possuem como princípio a redução das desigualdades
sociais mediante a conscientização e o envolvimento
das pessoas que historicamente sempre estiveram
às margens da sociedade. Portanto, é mais do que
educação.
A metodologia do MEB ressalta a dimensão histórica dos seres humanos. Ao mesmo tempo os humaniza,
pois os coloca na condição de sujeitos e, potencialmente, autônomos construtores de seus destinos.
A ação pedagógica nessa perspectiva se efetua
no horizonte de diálogos intersubjetivos e comunitários. Tal ação cria real condição de transformação nas
estruturas que oprimam o educando/alfabetizando.
Este, ao emergir como sujeito histórico, educa-se no
próprio processo.
A ação do MEB, mediante planos e projetos junto
aos excluídos, abre novas perspectivas para transformações, ajudas emergenciais e assistenciais, distribuição de renda e projetos sustentáveis.
O MEB, Sr. Presidente, merece os nossos mais
prestimosos elogios pelo seu esforço em sustentar a
ação de educação, seja em parcerias governamentais,
seja no âmbito interno das ações pastorais da Igreja
Católica, contribuindo para a superação da miséria e
da exclusão social, mediante educação popular e libertadora.
Gostaria de parabenizar todos que fazem parte
dessa trajetória, principalmente os educadores, os articuladores, os alfabetizadores, os alfabetizandos, os
militantes, os voluntários e os anônimos que ajudaram
a maravilhosa história do Movimento de Educação de
Base nos últimos cinquenta anos.
Quero registrar que a comemoração oﬁcial pelos 50 anos do MEB acontecerá nesta quinta-feira,
em Brasília, e contará com a presença de um ilustre
convidado que representará o meu querido Piauí: o
Presidente do MEB, Dom Augusto Alves da Rocha,
Bispo Emérito de Floriano, que falará sobre as vitórias do MEB no Brasil. Ele, que já atuou na cidade de
Picos e em outras regiões do meu Estado, se destaca
nesse trabalho.
Também estarão presentes o Presidente da
CNBB, Dom Geraldo Lyrio Rocha, o Secretário Executivo do MEB, Padre Virgílio Leite Uchôa, e outras
autoridades eclesiásticas e políticas, prestigiando a
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comemoração pelo trabalho desenvolvido pela entidade ao longo desses 50 anos.
Quero, assim, render minhas homenagens a essa
importante instituição.
Por último, Sr. Presidente, também brevemente, quero transmitir uma informação que me animou
muito.
Ontem, em um encontro da Bancada do Partido
dos Trabalhadores com o Ministro da Fazenda, tratamos
de um tema que acho que é de interesse da Federação
brasileira, dos Municípios. Diz respeito a uma medida
tomada ainda pelo Presidente Lula de prorrogar o prazo para que tivéssemos a aplicação dos contratos e
convênios com a União de restos a pagar. Tendo esses
convênios diﬁculdades na sua aplicação, foi dado um
prazo até abril deste ano. Isso é relativo a convênios,
a empenhos do ano de 2007, 2008 e 2009.
Qual é o problema? O problema é que, por várias
razões, há um conjunto grande de obras – foi isto que
dissemos ao Ministro – que correm o risco de paralisação no meio do caminho. Todos nós – já debatemos
isto amplamente no Brasil – sabemos das diﬁculdades
que Municípios e Estados encontram para enfrentar
um conjunto de regras em projetos, licitações, licenças ambientais, licenças na área do Iphan, licenças
vinculadas à área arqueológica, dependendo da área
em que vamos realizar uma obra.
O fato é que uma medida como essa poderia
causar um prejuízo muito grande. Eu, como Governador, acompanhei a medida tomada em 2006, quando
foram encerrados os convênios. Além de todos esses
problemas, imediatamente, o órgão que representa os
Ministérios nos Estados, a Caixa Econômica Federal,
por força de lei, ainda é obrigado a encaminhar uma
tomada de contas especial.
Ora, como eu dizia ao Ministro, hoje, veriﬁcamos
que, muitas vezes, um Prefeito – é o exemplo de um
Prefeito, mas também podem ser os Governadores –
comemora mais o seu Município não estar no Cauc.
Comemora muitas vezes mais do que uma vitória eleitoral, por conta da diﬁculdade que se tem hoje para
tirar um Município da inadimplência. Ora, nesse caso
é o Poder Público que está tomando uma medida que,
já se sabe, vai gerar uma inadimplência.
Então, a Presidente Dilma – era isto que eu dizia
lá – tem esta missão de colocar um conjunto de obras
importantes em diferentes áreas – habitação, obras
vinculadas a estradas, à energia. Então, uma medida
como essa vai colocar uma quantidade enorme de Municípios brasileiros, cerca de 70%, e todos os Estados
que tiverem uma situação como essa inadimplentes.
Acho que esse não é o objetivo, não é o desejo.
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Então, levantamos esse problema. Qual foi a conclusão a que chegamos lá? O Ministro autorizou uma
equipe, para reavaliar – Secretaria do Tesouro, Ministério
do Planejamento, Casa Civil, em articulação com a Caixa
Econômica Federal e com as autarquias –, exatamente
para que se possa separar o caso dessas obras que
estão em andamento. Com que objetivo? Para que elas
possam prosseguir até serem concluídas.
Imaginem uma ponte que está na metade; imaginem uma rodovia que está pela metade. Enﬁm, ﬁcaríamos com um cemitério de obras inacabadas. O Congresso Nacional, inclusive, já teve até CPI para discutir
obras inacabadas, e comprovou-se ali que, no caso de
muitas delas, o problema não era dos gestores.
Então, alegrei-me muito com esse ponto.
Chamou-me a atenção, de forma especial, 2009.
Ora, percebe quem acompanha o Parlamento que é
exatamente no ﬁnal do ano que o Governo coloca mais
os empenhos. Às vezes, segura, segura, segura, e é
ali, em novembro, às vezes no último dia útil do ano – o
Senador Cristovam, que já foi Governador, sabe disso
–, que se faz boa parte dos empenhos. Isso aconteceu,
também, em 2009.
Nós começamos o ano de 2010 e, no primeiro
semestre, o Governo também, por várias razões – tinha
havido a crise em 2009, que adentrou 2010 –, segurou, segurou, e foi em abril, maio, junho que se fez a
liberação das primeiras parcelas. Então, é autorizada
a contratação, porque a Caixa não dá esse contrato, e
às vezes as empresas também não querem começar
a obra, sem ter pelo menos uma parcela de dinheiro
na conta. O resultado é que em seguida entrou a eleição. Aí vem o calendário eleitoral,que se arrasta até o
mês de outubro, quando ﬁca praticamente impedido
o repasse de recursos.
Faço aqui essa análise, exatamente para dizer da
justiﬁcativa que apresentamos. E o Ministro também
ﬁcou de olhar com carinho essa situação de 2009. O
ideal é que possamos prorrogar até dezembro deste
ano, dando tempo, com o cronograma de liberação
de recursos, para dar condições de fazer aquilo que o
povo brasileiro mais espera de um Governo: obras –
obras começando, obras terminando, porque é nisso
que queremos ver a aplicação dos recursos públicos.
Ali o Ministro manifestou essa posição. Eu acho que
é uma notícia boa, importante, para que possamos
garantir que ultrapassemos esse prazo de 30 de abril
e, quem sabe, cheguemos ao ﬁnal de dezembro em
condições de realizar todas essas obras.
Fico feliz pelo Brasil e, de modo especial, por um
conjunto de obras do meu Estado, por meio do Governo do Estado e dos Municípios.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará agora, como orador inscrito, S. Exª, o
Senador Cristovam Buarque.
V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na
semana passada, o Brasil teve a grata surpresa de
perceber que somos a sétima potência econômica
do mundo, ou seja, que, em relação à soma da nossa
produção, ao nosso Produto Interno Bruto, só há seis
países na frente. Estamos na frente, inclusive, de países que são considerados ricos. O Brasil é uma grande
potência. Ninguém pode diminuir o feito de uma nação
que, até pouco tempo atrás, era pobre e que hoje tem
uma riqueza desse tamanho, mas não temos o direito, Senador Taques, de nos iludirmos com esse lado
das estatísticas.
Na mesma semana em que tomamos conhecimento, Senador Paim, de que somos a sétima economia do mundo, tomamos conhecimento de que somos
a 80ª em educação. Nada justiﬁca isso. Ao ver esses
dois dados simultaneamente, lembrei, e aqui falo direto
ao Senador Paulo Paim, de uma visita que Dom Pedro
II fez à França, em que se encontrou com o grande
escritor Victor Hugo, que se negou a apertar a mão de
Dom Pedro II, porque disse que não apertava a mão
de um imperador de um grande país onde ainda havia
escravidão. Hoje, se viajarmos por aí não nos surpreendamos se alguém disser que não aperta a nossa mão,
porque somos a sétima economia do mundo e o 80º
lugar em educação. Ou, se quiserem comparar com
outro dado, somos o 53º que não cumpriu as metas do
milênio. Qüinquagésimo terceiro é muito!
Países muito menores, como o Azerbaijão, o Paraguai, o Peru, a própria Palestina em guerra, cumpriram
melhor as metas do milênio do que o Brasil. Somos
a sétima economia, mas somos a 55ª em renda per
capita. Ou seja, nós somos uma grande economia na
soma, mas, quando distribuímos para todos, estamos
em 55º lugar. Não podemos alegrar-nos tanto.
Pior, muito pior, somos a sétima economia do
mundo, mas estamos, pasmem, em oitavo lugar como
pior concentração de renda. Atrás de nós só estão
Guatemala, Suazilândia, República Centro-Africana,
Serra Leoa, Botsuana, Lesoto e Namíbia.
Não podemos relegar o fato de sermos a sétima
potência, mas não podemos iludir-nos com o fato de
sermos a sétima potência do ponto de vista econômico.
Senador Taques, que tanto se preocupa com
isso, somos o 79º país, de acordo com a Transparência Internacional, em percepção da honestidade e sua
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importância na vida pública. A Transparência Internacional dá notas que seriam notas que corresponderiam à honestidade da atividade pública. A maior nota
é 10; o Brasil tem 3,7. Somos a sétima economia do
mundo, mas somos reprovados em honestidade na
atividade pública.
Somos o oitavo pior país do mundo em número de analfabetos, ou seja, somos a sétima potência
econômica do mundo e temos 14 milhões de analfabetos, três vezes mais o número de 1888. Diminuiu a
proporção, mas o número ﬁcou três vezes maior. E, em
1888, os nossos grandes líderes republicanos ﬁzeram
uma bandeira e escreveram nela “Ordem e Progresso”,
sabendo que, naquela época, quase 60% não sabiam
ler. Ou seja, uma bandeira para poucos. Hoje, a nossa
bandeira é desconhecida por 14 milhões de brasileiros, porque, se a gente misturar as letras do “Ordem e
Progresso”, esses analfabetos vão continuar achando
que é a mesma bandeira. Se a gente escrever “Ordem
e Progresso” em inglês, em francês, eles vão achar
que é a mesma bandeira.
Somos a sétima potência econômica do mundo,
mas temos hoje 14 milhões de analfabetos. Nós temos
de ter vergonha de sermos a sétima potência econômica
do mundo e de termos o analfabetismo também.
Não vou dizer que tenhamos vergonha de sermos
a sétima potência econômica, mas, quando juntamos
isso como o número de analfabetos, temos, sim, a
obrigação de nos envergonharmos como Dom Pedro
II se envergonhou quando Victor Hugo se negou a
apertar a mão dele.
Somos o 46º país, último país – porque a pesquisa
só foi feita para 46 – na pesquisa da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE,
em jovens concluindo o ensino médio.
Tínhamos de ter vergonha de continuar nessa posição social, sobretudo por sermos a sétima potência na
economia. Se fôssemos a centésima potência, a gente
poderia lamentar os indicadores sociais, mas não nos
envergonharmos deles. Mas, se estamos tão bem na
economia e tão mal no social, nós temos, sim, de nos
envergonharmos como Dom Pedro II se envergonhou
diante de Victor Hugo, cento e poucos anos atrás.
Nós somos um país dos piores do mundo na permanência de criança na escola. Permanência do ponto
de vista de ﬁcar o dia inteiro, se for horário integral, que
não temos, mas de ﬁcarmos as quatro horas. Nossas
crianças só ﬁcam na escola, uma imensa maioria, até
a hora da merenda, porque vão ali para comer, porque
nossas escolas se transformaram em restaurantes mirins, porque dão a comida, o que felizmente já se faz,
mas as crianças não ﬁcam o dia inteiro, os professores
não dão dever de casa e as crianças não ﬁcam todos
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os dias indo à escola, não ﬁcam todos os meses indo
à escola, e não ﬁcam todos os anos indo à escola, até
os dezoito anos.
Nós somos campeões, pelo lado negativo, lanterninhas na permanência de criança na escola: no
número de horas por dia, no número de dias por semana, no número de meses por ano, no número de
anos até os dezoito anos de idade.
Nós não temos o direito de comemorar a posição que adquirimos, de sétima potência econômica
do mundo. Não podemos ﬁcar tristes por sermos uma
potência econômica, mas não podemos comemorar.
Não temos o direito de comemorar.
Como D. Pedro II não tinha o direito de comemorar que o Brasil era um dos maiores exportadores de
açúcar, de café, nas costas dos escravos. E Victor Hugo
percebeu isso, e teve a força de dizer que não apertava
a mão do imperador. E alguns dizem, biógrafos de D.
Pedro II, que aquele foi um dos pontos fundamentais
para que ele ﬁzesse a inﬂexão na direção de defender
a abolição da escravatura.
Nós não temos o direito de chegar a R$3 trilhões
por ano e não termos bons salários para os professores;
e não termos professores bem preparados; e não termos todas as crianças na escola; e não termos todas as
crianças em escola igual na qualidade. Porque o maior
problema do Brasil não é apenas as crianças ﬁcarem
pouco tempo em escolas ruins, mas as escolas serem
diferentes, Senador Wellington. Porque o berço da desigualdade está na escola, o berço da desigualdade é
a escola. É ali que fabricamos a desigualdade.
Nós não temos o direito de ser a sétima potência
econômica do mundo e continuarmos na vergonhosa,
vexaminosa posição social em que nós estamos.
Mas eu quero concluir, Senador Taques, dizendo que essa sétima posição econômica não vai durar
se não formos capazes de resolver o problema social,
até porque nós somos a sétima potência econômica
do mundo, mas produzindo e exportando coisas parecidas com aquelas dos anos 50, 60, 70. Nós exportamos ferro, nós exportamos soja, nós exportamos
muitos produtos industriais, mas da indústria mecânica; nós não exportamos bens de alta tecnologia ainda. Nós exportamos até automóveis, mas importamos
os chips. Até os nossos aviões, que são símbolo da
modernidade e da tecnologia, quando a gente olha lá
dentro, a inteligência, o conteúdo de inteligência em
geral é importado.
Não há futuro na economia se não houver futuro
na ciência e na tecnologia que a economia usa. Se continuarmos nesse ritmo, em vez de chegarmos à quarta, à quinta, nós vamos, dentro de algumas décadas
mais, decair outra vez, porque os outros países estão
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investindo em ciência e tecnologia, o que exige investimento em educação. E, a partir daí, nossa economia
começará a ter o que se chama termos de intercâmbio, que vão levar à perda, porque nós precisamos de
toneladas e toneladas de ferro para importar gramas
de chips. Aí não tem futuro.
Eu vim aqui não para ﬁcar triste com a sétima
economia do mundo – até sinto uma certa alegria –
mas vim também aqui para manifestar a minha preocupação, a minha tristeza, e eu diria, como D. Pedro
II sentiu naquele dia, a minha vergonha de sermos a
sétima potência econômica do mundo e estarmos tão
atrasados nos aspectos sociais. E a minha grande preocupação ao saber que, se não mudarmos o quadro
social, o futuro da economia não vai continuar brilhante
por muitas décadas. Pode continuar por alguns anos,
mas não resistirá até meados deste século, quando os
outros países todos forem os inventores, os construtores, os modernizadores, os produtores das novidades, e
nós continuarmos sendo a sétima potência econômica
do mundo produzindo as coisas antigas.
Isso é o que eu tinha para falar, Senador Paim,
mas eu vejo que o Senador Wellington me perde um
aparte e isso só pode engrandecer o debate e a minha
fala. Por isso eu peço permissão ao Presidente para
passar a palavra ao Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu que
agradeço, meu querido Senador Cristovam Buarque,
meu professor. É sempre um prazer e aprendo muito
sempre que ouço V. Exª. Comentava há pouco com
o nosso agora Presidente Paulo Paim a admiração
que todos temos pela dedicação de V. Exª à causa da
educação. V. Exª, na verdade, atua em vários campos
importantes da área social, da área econômica, enﬁm,
mas com a educação como foco, ou seja, uma vida
inteira dedicada à área da educação.
E eu queria concordar com V. Exª, concordar e
citar um exemplo singelo do efeito da educação na economia, como em todas as áreas, pela experiência que
eu pude vivenciar no Piauí. V. Exª se lembra quando
esteve lá no Piauí com o Presidente Lula lançando o
Programa Fome Zero.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Lembro.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – E eu dizia para ele, e V. Exª era minha grande âncora naquela
discussão, da importância de se cuidar da questão do
alimento, mas também da educação. E registro meu
convencimento: o problema, por exemplo, do Nordeste
não tem nada a ver com seca, com semiárido. O problema é educação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito bem, Senador Wellington.
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O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – O problema do meu Estado é educação. E veja: só o fato de a
gente passar nesses últimos onze, doze anos de uma
situação de poucas escolas, e, repito, inclusive muitas
delas ainda hoje sem a devida qualidade que desejamos, mas sair de 35 escolas de ensino médio para
520 escolas, já era um avanço importante; e tínhamos
tido avanços no ensino fundamental. Lá mesmo experimentamos com V. Exª um modelo da escola ideal em
vários Municípios, uma escola dentro dessa concepção
que V. Exª traz neste debate, o efeito de a gente ampliar as condições de proﬁssionalização, as condições
de melhorar a qualidade da educação. O meu Estado
saiu de um Produto Interno Bruto nominal, em 2002,
de R$7 bilhões, e a previsão – os dados oﬁciais não
foram ainda divulgados –, a previsão é ter chegado a
2010, oito anos depois, em aproximadamente R$20,
R$21 bilhões em PIB. Ou seja, a educação permite
inclusive que se tenha um crescimento econômico
com distribuição de renda. Não é possível distribuição
de renda sem a educação equilibrada dentro de um
Estado. Então, eu quero aqui parabenizá-lo por esse
alerta que nos faz, por essa cobrança que faz aqui e
quero aqui, de forma muito humilde, como seu aluno,
seu aprendiz, aqui me somar nessa batalha para que o
Brasil coloque a educação, coloque a área da ciência,
da tecnologia, da pesquisa como um instrumento não
só de erradicação da miséria, mas também de tornar
o Brasil de forma consolidada como uma importante
potência, não só na economia, mas uma potencia em
educação do mundo. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu que agradeço, Senador Wellington.
Quero concluir, Senador Paim, dizendo que esta
Casa não pode ﬁcar alheia a esse divórcio entre a
potência econômica e o atraso social. Não podemos
ﬁcar alheios E nem podemos também ﬁcar apenas comemorando apenas pequenos, minúsculos passos. O
que o Senador Wellington mostrou para o Piauí não é
um pequeno passo; temos que fazer no Brasil inteiro
nessa dimensão pelo menos. Nós não temos o direito de comemorar passos pequenos no social quando
damos passos gigantes no econômico. Na economia
estamos dando passos gigantes. Por que não podemos
dar passos gigantes também no social?
E, para mim, o caminho é a educação; para mim,
os recursos para a educação já existem graças a essa
potência econômica que nós somos. Esse discurso poderia estar equivocado, podia ser um otimismo exagerado se eu estivesse falando 20 anos atrás; não hoje.
Hoje é possível. Depende da gente, e o Senado tem
um papel a cumprir, o Senado precisa levar adiante
esse papel.
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Nesta semana tomou posse o Presidente do Senado do Chile. Tive a oportunidade de ler o discurso
do Presidente do Senado e vi como ele colocou uma
pauta no Senado chileno que permitia àquele país
usar o Senado como um veículo da transformação. O
novo Presidente do Senado chileno, Guido Girardi, é
um jovem médico e coloca com maior clareza que o
Senado pode ser a Casa fundamental do encontro dos
dois Chiles em um só Chile, e esses dois Chiles se encontrarão quando a escola for igual para todos.
Esse é o desaﬁo que a gente precisa colocar no
Senado, para que este Senado, quando for à França,
não tenha nenhum escritor como Victor Hugo, que
se negue a apertar a mão de um Senador brasileiro,
porque saberá que, pelo menos, nós estamos lutando para que este País seja a 7ª potência econômica
do mundo, mas seja também a 7ª potência social do
mundo onde nós vivemos.
Era isso, Sr. Presidente, agradecendo o tempo
que me foi dedicado.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Pedro Taques, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Cristovam, meus cumprimentos
a V. Exª por todo o seu pronunciamento, terminando por
ter se referido a mim. Achei importante aquele momento que V. Exª contou que o grande escritor na época,
mais de cem anos atrás, se negou a pegar na mão de
D. Pedro II, porque aqui era um País onde ainda havia
trabalho escravo. Mais uma aula de História para todo
o povo brasileiro que V. Exª dá da tribuna.
Parabéns a V. Exª!
Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Armando Monteiro, como Líder do PTB.
Em seguida, teremos o Senador Walter Pinheiro, e
o Senador Marcelo Crivella encerra a noite de hoje.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, no Brasil de hoje, poucas ações mostramse tão necessárias e tão urgentes como a promoção,
por parte do Governo Federal, de uma política ativa
de defesa comercial. Aﬁnal, Sr. Presidente, são cada
vez mais evidentes os prejuízos causados a diversos
setores da nossa indústria pela concorrência em condições não isonômicas com os produtos importados,
especialmente os asiáticos.
De acordo com matéria recentemente publicada
pela Folha de S.Paulo, 80% do crescimento da demanda por nossos produtos industrializados no último trimestre do ano passado foi suprido por outros países.
Tal situação é extremamente preocupante.
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Sabemos, Senador Cristovam Buarque, que em
muitos países da Ásia os governos incentivam certas
práticas desleais de comércio, tais como subsídios irregulares ou a prática dumping em desfavor da competitividade dos demais países.
Ademais, para beneﬁciar o setor de exportação,
muitos daqueles países desvalorizam artiﬁcialmente
suas moedas. Na China, por exemplo – e essa é a
opinião de renomados consultores internacionais –,
o yuan está defasado em cerca de 40% em relação
ao dólar.
Srªs e Srs. Senadores, há de se considerar que
no Brasil, de acordo com conceituados especialistas,
vem ocorrendo exatamente a situação inversa: em
relação ao dólar, o real estaria sobrevalorizado em
torno de 30%.
A conjunção de todos esses fatores, como não
poderia deixar de acontecer, é extremamente ruinosa
para a indústria brasileira.
Se, em 2003, Sr. Presidente, os produtos importados representavam 13,8% dos bens industriais consumidos no País, em 2010, essa participação subiu para
24%. A situação se revela ainda mais cruel quando
se constata que, em alguns segmentos industriais, os
produtos importados já respondem pela maior parte
do nosso mercado interno.
No setor de materiais e dispositivos elétricos, por
exemplo, o peso das importações no total do consumo doméstico passou de 46,5% para 64%. No setor
de equipamentos eletrônicos e de comunicação, a
participação dos produtos importados subiu de 30%
para 58,5%.
E em muitos outros setores, Sr. Presidente – dos
produtos de borracha e plástico aos equipamentos de
transporte; dos minerais não metálicos aos têxteis; da
metalurgia básica aos veículos automotores –, ocorreu o mesmo fenômeno: consumimos mais produtos
de fora e menos produtos nacionais
É claro, Srªs e Srs. Senadores, que muitos desses números reﬂetem a maior inserção do Brasil no
mercado internacional. Seria natural imaginar que tal
coeﬁciente de importação se elevasse no Brasil. Não
obstante, devemos estar atentos para que esse intercâmbio mais intenso com as demais economias mundiais obedeça a parâmetros mais equilibrados e com
o devido respeito às regras básicas da concorrência.
Nossa indústria, todos sabem, apesar de ter padrões
de produtividade e eﬁciência bastante razoáveis, não
prescinde de uma efetiva política de defesa comercial
que a proteja do verdadeiro tsunami representado
hoje pelos produtos asiáticos.
Instrumentos para implementação dessa política,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos vários à
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disposição. Desde a valoração aduaneira, por meio da
qual se tentam contrabalançar os efeitos da moeda
chinesa desvalorizada, passando pela imposição aos
bens importados das mesmas regras de certiﬁcação
técnica dos produtos domésticos, até a salvaguarda
transitória, que pode ser acionada contra importações
que estejam desorganizando o nosso mercado, e até
mesmo os mais diversos mecanismos previstos na
legislação antidumping.
Nesse contexto, uma das mais importantes políticas para a agenda da competitividade é a Política
de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Em vigor desde
2008, a PDP tem como principais objetivos:
Consolidar a conﬁança na capacidade
de crescer, com uma maior integração dos
instrumentos de políticas existentes, fortalecer a coordenação entre instituições de governo e aprofundar a articulação com o setor
privado.
Recentemente, o Governo Federal anunciou a
revisão da PDP, e pretende lançar uma nova proposta
ainda em maio deste ano. Segundo o Ministro Fernando
Pimentel, o desaﬁo dessa nova etapa está lançado não
apenas ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior ou ao atual Governo, mas, sim, ao
próprio País.
Nesse sentido, apresentei um requerimento de
audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos convidando representantes do Governo, do setor
produtivo e da universidade para trazer a esta Casa a
discussão da chamada agenda da competitividade.
Portanto, estou convicto de que o Senado da República não pode se furtar de participar desse debate.
E eu, em particular, estarei sempre atento e defendendo melhores condições institucionais para que a nossa
economia e nossa força empreendedora possam aumentar a competitividade e a produtividade, sem perder
sua capacidade de inserção internacional.
Creio, meu caro Senador Cristovam, que uma
economia que já se transformou numa economia razoavelmente complexa, que tem uma inserção internacional crescente, não prescinde de instrumentos
de uma política de defesa comercial adequada. Não
se trata de oferecer proteção a setores ineﬁcientes,
não se trata de compactuar com a ineﬁciência, mas
de reagir às condições que estão hoje presentes no
mercado internacional e ao acirramento da competição em escala global.
Isso ﬁca ainda mais claro quando se considera
que o Brasil ainda tem uma série de custos sistêmicos
elevados – custos que se traduzem bem na expressão
“custo Brasil” –, que estão representados por uma série
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de desvantagens em relação ao ambiente tributário,
ao custo de capital, às deﬁciências de infraestrutura
e logística – ainda associadas a alguns aspectos da
nossa força de trabalho, já que a escolaridade média
da nossa mão de obra, sabe bem V. Exª, ainda está
aquém dos padrões veriﬁcados nas economias com as
quais o Brasil hoje compete de forma mais direta.
Tudo isso nos impõe, a meu ver, atuar em duas
áreas. Em primeiro lugar, não podemos descurar da
questão da defesa comercial para que não desmontemos essa plataforma manufatureira que foi criada por
gerações de brasileiros. Em segundo lugar, devemos
atuar no sentido de buscar essa agenda da competitividade, que passa pela inovação, que tem a educação
como um pilar fundamental – sabe bem V. Exª –, porque
os ganhos de produtividade no futuro dependerão da
capacidade de inovar crescentemente, inovar processos, inovar produtos.
Portanto, creio que o Senado, que esta Casa,
tem de discutir a nova fase da política de desenvolvimento produtivo, e estaremos muito interessados em
estimular e promover esse debate.
Era esse, Sr. Presidente, o nosso pronunciamento.
Concedo um aparte ao grande Senador Cristovam Buarque, meu conterrâneo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Muito obrigado pela generosidade, que é típica de
pernambucano. Senador, sem nenhuma generosidade, digo que pouca gente aqui teria condições de falar
com tanta acuidade e correção sobre o problema que
vivemos, de uma indústria que cresce, mas que está
ameaçada por uma globalização que pode nos beneﬁciar e também pode nos ameaçar. Quero, em primeiro lugar, dizer que eu comparto com V. Exª a ideia de
que precisamos ter uma política industrial. Não podemos cair na ilusão de que o protecionismo deve voltar, mas também não podemos cair na ilusão de que,
liberando total, nos sairemos bem. Não é verdade! Os
outros países cuidam, sim, dos seus aspectos comerciais, eles têm regras. Vimos, na visita do Presidente
Obama, como ele se negou a abrir mais o mercado
americano para o nosso etanol, para o nosso suco de
laranja, para o nosso algodão. Eles têm suas medidas
de restrição ao comércio. Temos que ter coragem de
pensar nisso também. Além disso, tenho a impressão
de que nos viciamos muito na âncora cambial para
segurar a inﬂação. Não queremos controlar os gastos
públicos, ainda que a Presidenta e o Ministro Mantega
estejam tentando reduzir em R$50 bilhões os gastos
do Governo. Digo isso, porque não há o compromisso
claro de toda a Nação brasileira: a própria Presidenta
e o Ministro enfrentam a vontade nacional de gastar,
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gastar, gastar. Ao não controlar gastos públicos, temos
que aumentar taxas de juros e, aí, atraímos dólares,
fortalecemos o real, e ﬁca mais barato importar do que
produzir aqui. É um problema muito mais amplo, como
o senhor colocou, e que toca, inclusive, na competitividade, que passa pelo custo Brasil nas estradas, nos
portos e – ﬁquei feliz ao ouvi-lo fazer menção nesse
sentido – na capacidade de inovar, que depende da
educação. Cada cérebro não educado é uma perda no
potencial inovativo do País. Cada cérebro é importante, porque poderia ser aquele exato cérebro que iria
trazer a invenção de um novo produto que ganharia
o mercado internacional, como a Finlândia conseguiu
com esses telefonezinhos ganhar o mundo inteiro. Fico
feliz com o seu discurso e acho que ele tem que ser
debatido por esta Casa com muito mais tempo do que
apenas nesta noite de quarta-feira. Espero poder dialogar mais com o senhor para encontrarmos um caminho
que possa trazer uma competitividade cada vez maior
para o Brasil, mas sem descuidar para, quando não
houver competitividade, e sem romper com as regras
da OMC, não deixarmos o País ser invadido por produtos que aqui chegam por causa do dumping, seja
social, seja de preços, praticado por outros países.
Parabéns por seu discurso. Espero que o Senado se
debruce sobre ele para que ajudemos o governo brasileiro a encontrar um caminho.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Muito obrigado, Senador. O seu aparte enriquece o
nosso pronunciamento.
V. Exª, em muito boa hora, lembra a necessidade
de promovermos um rearranjo na política macroeconômica, de modo que, usando mais a política ﬁscal,
possamos abrir espaço para reduzir as taxas de juros
e, aí sim, podermos pensar em conter essa forte apreciação da nossa moeda, que está sendo estimulada
por esse grande diferencial que existe entre a taxa de
juros interna e as taxas de juros que são praticadas
hoje no mercado internacional. É o que se poderia
chamar um arranjo macroeconômico pró-crescimento.
O Brasil precisa buscar, na política ﬁscal, a forma de
podermos ter uma política monetária menos hostil e
mais amigável aos interesses do setor produtivo.
Muito obrigado a V. Exª.
Encerro e agradeço ao Presidente pela tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Armando Monteiro,
por seu pronunciamento em defesa dos empresários
e, permita que eu diga também, dos trabalhadores,
porque um depende do outro. A sua lógica é a lógica
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do emprego. Pode saber que estou junto nessa caminhada.
Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Senador Walter Pinheiro. Em seguida, falará o Senador
Marcelo Crivella e, depois, o Senador Suplicy.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, meu caro Senador Paulo Paim, e
Srªs e Srs. Senadores, hoje foi um dia de importantes
debates nas Comissões de Ciência e Tecnologia, de
Meio Ambiente e de Infraestrutura, já que promovemos
uma audiência pública em conjunto. Essa audiência
nos permitiu, inclusive, fazer um bom debate sobre
a questão da matriz energética, o que abre, de uma
vez por todas, de forma consistente, o debate sobre
a opção de utilização da energia nuclear, que é fundamental. Lamentavelmente, ﬁzemos isso a partir da
tragédia ocorrida no Japão. Um ditado meu pai sempre
repetia: “Quando a barba do vizinho arde, colocamos
a nossa de molho”.
Portanto, creio que foi muito importante esse debate ocorrido no dia de hoje, o qual abre uma série de
questionamentos, como os que o Senador Lindbergh
Farias, o Senador João Pedro e eu ﬁzemos, reivindicando o debate sobre a Amazônia. Isso serviu para
entendermos que é possível construir outras fontes
de energia, não com a satanização da energia nuclear. Não se trata disso, não estamos satanizando uma
fonte de energia, mas precisamos discutir a partir das
respostas que não temos. Ali isso ﬁcou muito evidente.
Conheço os riscos da energia nuclear apresentados
hoje, mas não conheço os riscos, meu caro Senador
Paulo Paim, decorrentes da ausência de um plano
de contingência e de uma cultura de segurança nuclear, a qual não conseguimos estabelecer no País.
E há reﬂexos de problemas diversos, que nos podem
apresentar resultados completamente conﬂitantes.
Não estamos falando de algo que, quando acontece,
seu efeito é controlável. Estamos falando de vidas e
de processos que se arrastam por anos a ﬁo para se
obter uma solução.
Nessa linha, tive oportunidade de falar recentemente da iniciativa do Governo da Bahia na questão da
geração de energia eólica. Já há 34 usinas apontadas
até 2014, com uma geração em torno de 997,4 MW/
ano, o que daria para atender aproximadamente quatro
milhões de baianos. Além dessa atitude importante em
relação à geração de energia eólica, estamos vendo
o desenrolar da instalação de quatro empresas para
a fabricação de aerogeradores na Bahia. A Alstom,
inclusive, no dia de hoje, ﬁrmou compromisso para
concluir sua fábrica em setembro deste ano, na cidade
de Camaçari. Isso pode, efetivamente, gerar algo em
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torno de 500 empregos diretos e investimento de R$50
milhões, garantindo, dessa forma, um nível de atendimento à demanda dessas novas usinas. De qualquer
maneira, já estão contratadas a Alstom, a Gamesa e
a GE, e uma quarta empresa está em tratativas com a
nossa Secretaria de Indústria e Comércio. Aliás, hoje,
tive a oportunidade de receber aqui a visita do nosso
Secretário James Correia, que é também oriundo do
setor de infraestrutura, do setor de energia. A partir
desse esforço da Secretária de Indústria e Comércio,
estamos assistindo a essa verdadeira revolução da
fonte alternativa.
Hoje, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia,
o Governador Jaques Wagner inaugurou, meu caro
Suplicy, a primeira usina termoelétrica de biogás do
Nordeste. Isso ocorreu na cidade de Salvador. Foi uma
iniciativa de uma empresa do grupo Vega, que trabalha com a questão ambiental. Essa primeira usina termoelétrica de biogás do Nordeste trabalhará com 2,5
milhões de toneladas de resíduos. São R$50 milhões
de investimentos. Estamos falando de uma produção
anual de aproximadamente 150 mil MW/ano, o que
signiﬁcaria, numa conta direta, um atendimento a 300
mil residências. Estou me referindo, com essa produção, ao atendimento em um ano. Portanto, é uma fonte
alternativa. É uma alternativa viável. Muita gente dizia:
“Ah, mas isso se dá numa escala muito reduzida, numa
escala baixa”. Estou falando aqui de 150 mil MW/ano,
de 300 mil residências atendidas, com um investimento
de R$50 milhões, Senador Paulo Paim. Há risco? Em
todas as coisas, há risco, mas esse risco é menor. E a
matéria-prima que utilizamos é o lixo doméstico, que é
recolhido, todos os dias, nas ruas das nossas cidades,
sendo, portanto, matéria-prima capaz de ser utilizada
com efeito prático e direto: além da contribuição para
a geração de energia, também estamos contribuindo
para o meio ambiente. A utilização dessa matéria-prima
nos permitirá a adoção de medidas melhores que a
manutenção de aterros, que terminam virando lixões
nas grandes cidades, sem levar em consideração o
aspecto do que isso traz para a saúde do nosso povo.
Portanto, é para essa iniciativa que eu queria chamar
a atenção no dia de hoje.
Ainda em relação às atitudes tomadas no Estado
da Bahia, quero aproveitar também para realçar uma
das coisas que nos chamam a atenção no mundo da
tecnologia: a burla. Os Secretários da Fazenda do País
inteiro, meu caro Senador Paulo Paim, têm se mobilizado na direção de evitar que uso de tecnologia, a
compra via Internet se conﬁgure como uma burla ao
sistema de arrecadação de cada Estado. A Folha de
S.Paulo noticiou, no dia de hoje, que o Governo da
Bahia está apreendendo mercadorias adquiridas pela
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Internet, até que seja paga parte daquilo que se refere
ao tributo do Estado. Em relação ao jeito como é feito
o recolhimento do ICMS, argumenta, com justa razão,
o nosso Secretário de Fazenda, que é aguerrido nessa
área e que é Presidente do Confaz, o nosso Carlos
Martins, que o Estado perde arrecadação. Portanto, é
fundamental a atitude do Estado nesses episódios.
Eu diria até que, com isso, existe mais que uma
guerra ﬁscal. Isso reforça a necessidade de retomarmos o debate aqui sobre a reforma tributária. Estamos
basicamente no segundo mês desta Legislatura e, por
enquanto, nós, tanto Deputados quanto Senadores,
ainda não tivemos uma atitude ﬁrme no que diz respeito ao caminho para se alcançar essa reforma tributária. Além disso, do ponto de vista do contribuinte,
das empresas, dos Estados e Municípios, a reforma
tributária, talvez, seja ainda mais urgente, e sua não
realização impacta no bolso desse contribuinte. O resultado se dá na ponta.
Nesse caso em questão, as empresas chamadas
de “ponto com” – é esse o título que damos a esse tipo
de comércio eletrônico – vendem suas mercadorias por
todos os cantos do País, mas fazem o recolhimento
de imposto no Estado onde a sede da empresa está
localizada. Para termos uma ideia, meu caro Senador
Paulo Paim, quero dizer que, somente no ano de 2010,
a Bahia perdeu R$85 milhões, fruto da evasão, fruto
dessa manipulação na Internet no “ponto com”, o que
nos causa grande prejuízo.
Na nossa opinião, não importa o destino ou o Estado por onde a mercadoria vai circular. Geralmente,
os Estados de origem das mercadorias são os Estados
centrais: Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, meu caro
Senador Marcelo Crivella, meu irmão em Cristo, não
quero travar guerra alguma com o Rio. Apenas queremos que esse tipo de batalha seja estabelecido para
favorecer os outros Estados. Assim, o que for comercializado no Rio será do Rio, o que for comercializado
na Bahia será da Bahia, por aí afora. Portanto, essa
atitude permite que a totalidade dos impostos recolhidos pelas lojas sejam aplicados nos locais onde
esses comércios se estabelecem. É fundamental que
trabalhemos nisso.
Quero encerrar esse assunto, deixando claro o
nosso posicionamento. Ao mesmo tempo em que reclamamos dessa prática, quero aqui dizer da falta de
legislação. Inclusive, estamos elaborando um projeto,
buscando ajustar essa questão no Parlamento, no que
diz respeito a essas compras na Internet, para que ﬁquem totalmente no Estado os impostos arrecadados
onde há o comércio. Bahia, Piauí, Mato Grosso e Ceará já tributam em 10%. E, ontem, tivemos uma grande
vitória no Estado da Bahia, ou melhor, isso ocorreu
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no dia 21: a publicação é de ontem, mas a decisão do
Tribunal foi do dia 21, segunda-feira. O Tribunal concedeu o direito ao Estado da Bahia de recolher, nas
vendas pela Internet, a cifra de 10%. Portanto, é uma
batalha ganha. Esperamos, inclusive, a partir dessa
decisão, consolidar a legislação aqui, aplicando-a em
cada Estado, para evitar que coisas como essas que
se processaram e das quais falei em relação à Bahia
não aconteçam em outros lugares, provocando perda
efetiva na arrecadação dos nossos Estados.
Para concluir, Sr. Presidente, nessa mesma linha, quero aproveitar e fazer esse gancho do debate
comercial, das disputas intramuros, às quais eu me
referi, para fazer a associação disso com outra batalha
que travamos, inclusive, extramuros. Reﬁro-me à visita,
nesse contexto, do Presidente Obama ao Brasil.
O Presidente Obama esteve aqui no último ﬁm
de semana. Se ﬁzermos uma leitura de resultados
práticos imediatos, diremos que não houve resultado
algum. Isso não se mede dessa forma, Suplicy. Não
é na base do resultímetro que vamos avaliar os efeitos positivos de uma visita como essa. Mas é um reconhecimento, eu diria, importante da independência
do Brasil nessas relações, no que diz respeito a uma
postura, ao longo dos anos, de subserviência, de um
alinhamento automático.
Nesse particular, eu diria que a postura mudou
muito nesses últimos oito anos. Aí poderemos enxergar a postura do chancelar Celso Amorim durante a
gestão do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da
Silva, que passou a tratar os Estados Unidos com a
mesma atenção dispensada a todos, sem qualquer
tom grosso com a Bolívia ou com o Paraguai, nem
tampouco num tom ﬁno e manso com os Estados Unidos. Agiu na regra, no limite, olho no olho, no mesmo
patamar. É óbvio que não nos distanciamos de Cuba
e da Venezuela. Defendemos a causa da Palestina, a
criação de países, a reclamação com a desocupação
dos territórios ocupados, o direito de o Irã desenvolver
seus projetos. Tratamos, de forma veemente e ﬁrme, a
questão do Consenso de Washington, inclusive rejeitando esse Consenso, falando de forma altiva sobre
a questão das diﬁculdades ﬁnanceiras e substituindo,
de uma vez por todas, a questão da intervenção do
FMI, do Banco Mundial, do Departamento do Tesouro
ou coisa que o valha por uma ação contundente. Relacionamo-nos com todos eles, mas mantendo nossa
altivez, mantendo nossa posição.
Foi por isso que o Brasil – e faço questão de
dizer isto – recebeu, como um todo, de forma muito orgulhosa, digamos assim, a visita do Presidente
Obama, quebrando uma regra, meu caro Senador
Marcelo Crivella. A regra do Departamento de Estado
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americano é a de que quem se elege em outro país,
Suplicy, primeiro, vai aos Estados Unidos, para, depois,
o Presidente americano visitar esse país. O Presidente
Obama visitou o Brasil já com a eleição da Presidenta
Dilma, mas antes de a Presidenta ir aos Estados Unidos. Portanto, é uma quebra de paradigma. Não estou
tratando isso como birra ou como resposta, mas para
mostrar a forma como atuamos nisso.
E a nossa Presidenta agiu de forma correta. Sem
bravata, sem grossura, tocou nos pontos centrais, foi
ﬁrme ao cobrar de Obama a questão do relaxamento,
outro tratamento nas barreiras alfandegárias, que diﬁcultam a entrada no mercado americano de produtos
como o aço, a carne, o suco de laranja, o algodão, além
de outros manufaturados. Acredito que, com esse discurso da nossa Presidenta, quando cobrou de Obama
regras mais transparentes para as exportações, como
as explícitas e aprovadas na Rodada de Doha, haverá
um fortalecimento maior desses organismos multilaterais, como é o caso do G-20.
Sei que isso não será fácil, meu caro Suplicy. O
próprio Presidente da Petrobras, meu conterrâneo,
José Sérgio Gabrielli, disse que é mais fácil – ele usou
essa expressão – negociar com a China do que com
os Estados Unidos. Tive oportunidade de participar,
como Deputado, das rodadas, na época de negociação do comércio eletrônico, no ﬁnal dos anos 90, em
1998 e em 1999, e vi como as coisas se processavam
na Organização Mundial do Comércio, particularmente o comércio eletrônico. Setenta por cento de todo o
comércio eletrônico é coordenado, meu caro Senador
Marcelo Crivella, pelos Estados Unidos. Que força brutal! Portanto, as regras que eles querem são as regras
estabelecidas pelo Parlamento americano, aplicadas
ao mercado brasileiro, ao mercado argentino.
Então, sei que não será fácil uma batalha nesse
sentido, mas acrescentaria dizendo que é mais fácil
negociar com os Estados Unidos quando o país está
sob uma administração democrata e quando os republicanos estão no poder. Portanto, a nossa democracia
consolidada tem a capacidade de enfrentar o velho e
conhecido império americano de forma altiva e pela
linha da frente, como diz o nosso profeta Jeremias. A
linha da frente, portanto, nessa visão.
Então, eu queria dizer que é interessante a gente
aﬁrmar que aqui no Brasil as relações, com referência às
eleições presidenciais dos Estados Unidos, geralmente
vão se movendo com muita gente dizendo que está do
lado dos democratas, do ponto de vista político. E, às
vezes, vamos nos esquecendo das questões comerciais, o que efetivamente interessa e, principalmente,
o eixo da reciprocidade. É fundamental, meu caro Suplicy, um tratamento igualitário. Nós, que recebemos tão
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bem os turistas americanos – aliás, hoje, o que assistimos, em relação aos Estados Unidos, é a um desejo
enorme de continuar recebendo turistas brasileiros –,
precisamos ter um tratamento condizente com essa
realidade. E é importante que façamos isso.
Darei o aparte a V. Exª, Senador Suplicy, mas
queria salientar uma coisa que é fundamental. Ainda
que não possamos soltar foguetes para comemorar a
visita de Obama – não é essa a leitura –, quero dizer
que, de certa maneira, a partir da ﬁrmeza da nossa
Presidente, ele reiterou o interesse em ampliar as parcerias econômicas. Em que pese a saída pela tangente – “Deixarei com o Congresso americano para tratar
essas questões” –, o Presidente Obama foi obrigado a
reconhecer que é possível ampliar essas parcerias comerciais com o Brasil. Tanto o é que tivemos a Cúpula
Empresarial Brasil–Estados Unidos, o que signiﬁcou, de
certa forma, uma expectativa de um tratamento similar
ao dispensado a países como a China e a Índia.
Portanto, não resolvemos ainda a questão dos
vistos, mas fechamos um acordo para facilitar o tráfego
aéreo para as empresas entre os dois países.
Concedo um aparte ao Senador Suplicy.
Na sequência, Sr. Presidente, vou encerrar meu
pronunciamento na noite de hoje.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro
Senador Walter Pinheiro, primeiro quero expressar a
minha concordância com o seu pronunciamento e,
inclusive, com seu voto de louvor ao Governador Jaques Wagner por ter feito a inauguração da usina de
biomassa da cidade de Salvador, na linha de se aproveitar outras fontes de energia que não propriamente a
do petróleo, a nuclear e outros. Isso é muito saudável.
Gostaria também de enaltecer com V. Exª a ﬁrmeza,
a qualidade de ambas as partes, da Presidenta Dilma
Rousseff e do Presidente Barack Obama, no encontro
que foi mantido tanto aqui em Brasília, no sábado, como
também com o povo do Rio de Janeiro, no Theatro Municipal, onde o Governador Sérgio Cabral e o Prefeito
Eduardo Paes o receberam. E me permita, Senador
Walter Pinheiro. Eu ia usar da palavra, mas já que V.
Exª aqui me concede, eu gostaria de transmitir a V. Exª
e, sobretudo, ao Governador Sérgio Cabral, uma reﬂexão que V. Exª irá compreender, nos seguintes termos,
sobre o tema: Caro Governador Sérgio Cabral, quero
muito agradecer a sua gentileza de convidar-me para
ouvir o Presidente Barack Obama, no Theatro Municipal, assim como a Mônica Bohomoletz de Abreu Dallari,
sua irmã Maria Paula de Abreu Dallari Bucci e seus
ﬁlhos Marta e Mário. Foi muito bonito e comovente. Parabéns pelos merecidos elogios ao seu trabalho e ao
do Prefeito Eduardo Paes, pois o Presidente Barack
Obama, ali, enalteceu o que viu na Cidade de Deus,
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resultado do trabalho de ambos ali. Na última quintafeira, ﬁz apelo aos companheiros do PSTU, do PSOL,
do PT e a outros para que não ﬁzessem hostilidades
ao Presidente Obama, por considerá-lo uma pessoa
que representa a realização de muitos dos anseios de
Martin Luther King Jr. Gostaria, entretanto, de fazer
um apelo a V. Exª, que também é apoiado pelos três
Senadores do Rio de Janeiro com os quais conversei
hoje, Senador Marcelo Crivella, que aqui se encontra,
Senador Francisco Dornelles e Senador Lindbergh Farias, no sentido de serem arquivados os registros dos
boletins de ocorrência dos que protestaram contra a
presença do Presidente dos Estados Unidos aqui, no
Brasil. Aﬁnal, o próprio Presidente Barack Obama, aqui
e ali, no Theatro Municipal, manifestou-se em favor da
liberdade de manifestação no Brasil, nos países árabes.
Ele ali enalteceu as manifestações no Egito, na Líbia e
em toda parte. Portanto, aqui ﬁca meu apelo ao Governador Sérgio Cabral. Ainda hoje, eu conversava com o
Senador Lindbergh Farias, que foi Presidente da UNE,
e ele me recordava: “Olha, fui uma das pessoas que
mais ﬁzeram manifestações neste País. Eu ia, ocupava
a sede disto, daquilo, e tal. Nós, como estudantes, não
parávamos de fazer manifestações pela democracia,
pelos direitos humanos era onde fosse”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Na
linha da visita do Obama, me too!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E nunca, disse-me ele, em qualquer lugar que fosse, inclusive no Rio de Janeiro, fui tratado como esses que se
manifestaram e que ﬁcaram três dias detidos na prisão
e tiveram a cabeça raspada. Inclusive, conforme disse
o Presidente do PSTU, no Rio de Janeiro, não foram
os que jogaram coquetel Molotov. Com eles, não foi
achado... Bem, eu aqui, então, deixo o meu apelo: Governador Sérgio Cabral, condizente com as próprias
manifestações do querido Presidente que aqui veio,
vamos arquivar esses boletins de ocorrência, conforme o próprio pedido deles, hoje, feito na polícia à nova
chefe da Polícia Civil, a Srª Marta. Fica aqui o nosso
apelo. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Senador Suplicy, creio que essa manifestação de V. Exª
não só será compartilhada, apoiada e, efetivamente,
seguida pelos três Senadores do Rio de Janeiro como
por todos os Senadores desta Casa. Há um desejo de
todos, até na linha desse princípio a que acabei de
me referir aqui. No solo carioca, meu caro Senador
Marcelo Crivella, o Presidente Obama fez questão de
salientar a democracia consolidada no Brasil. E, aqui,
quero repetir, literalmente, o que disse o Presidente
Obama: “Uma criança do interior de Pernambuco pode
prosperar e se tornar líder da nação”, numa referên-
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cia ao Presidente Lula. E, mais adiante... Isso vai ao
encontro, meu caro Suplicy, da posição assumida por
V. Exª, quando lembrou ali, no Rio de Janeiro, o Presidente Barack Obama a trajetória da Presidente Dilma,
no enfrentamento da ditadura. Vou repetir aqui o que
também disse, óbvio que numa tradução, o Presidente Barack Obama: “É uma mulher que foi presa e torturada pelas autoridades de seu próprio País, mas a
democracia foi restabelecida, e, hoje, ela é presidente
desta Nação”.
Portanto, não é possível que alguém vá lá e reconheça todo esse princípio democrático... E nós, ou
melhor, eles – já não fomos nós –, numa recepção,
pratiquem o ato de segregar, e pior: tomar essa atitude
aqui, que foi muito bem acentuada por V. Exª.
Então, concluo, meu nobre Senador Eduardo
Suplicy...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permiteme um aparte, nobre Senador Walter Pinheiro?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Permito.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Cheguei agora do meu Estado. Estava em missão do Senado no lançamento do Programa Município Verde.
E, se o Presidente me permitir, gostaria que S. Exª
me inscrevesse para usar da tribuna. Mas o pronunciamento de V. Exª, pelo pouco que ouvi, é bastante
importante, porque acompanhei a visita do Presidente Barack Obama pela imprensa, e, realmente, o que
V. Exª tem posto aí é o que foi dito pelo Presidente,
que ressaltou a democracia do Brasil e a posição da
Presidente Dilma Rousseff. Quero, aqui, parabenizar
a Presidente pela condução da política externa do seu
Governo. Deu uma modiﬁcação de rumo naquilo que
vinha acontecendo nos oito anos do governo passado,
que, lamentavelmente, todas as suas posições tomadas eram de apoio às ditaduras existentes em outros
países, inclusive do ditador da Líbia, hoje, cometendo
atrocidades, como a mortalidade de civis por tropas
mercenárias naquele país. E foi por ele condecorado,
recebido e reconhecido como amigo, companheiro,
parceiro. Outro Presidente, o do Irã, Ahmadinejad,
também foi recebido com pompas aqui, no Brasil; e
outros tantos, sobre os quais tenho embates aqui, com
o Senador Suplicy, que reconhece como democracia
países onde não há democracia, como na Venezuela,
em Cuba e em outros países. E a postura da Presidente
Dilma, como V. Exª mesmo colocou, talvez até por ter
sofrido, como o próprio Presidente Obama reIatou, no
seu pronunciamento, as agruras de uma ditadura, ela
se posiciona pela democracia e não reconhece, faz
questão de não reconhecer esses governos de exceção. Então, quero parabenizar a Presidente Dilma, na
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sua gestão de política externa, e o Chanceler, Antonio Patriota, que conduz, de forma a repor o Brasil na
posição de liderança na América do Sul, na condução
dos destinos de todos os brasileiros.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT–BA) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Vou encerrar, mas quero reaﬁrmar aqui, meu
nobre Senador Flexa Ribeiro, que o resultado dessa
política externa, dessa capacidade de dialogar, inclusive se colocando como referência no mundo, ela foi
exatamente construída ao longo dos oito anos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo, inclusive, naquele período, a nossa Presidente da República como,
então, Chefe da Casa Civil. Esse é o resultado.
É por isso que, no dia da vinda de Obama, o Brasil
passou a ser tratado como um outro país, uma nação
respeitada, uma nação onde a sua Presidenta tem a
coragem, a disposição e a ﬁrmeza de falar de igual para
igual com o Chefe de Estado norte-americano.
Era isso o que eu tinha a dizer, meu caro Senador Marcelo Crivella.
Espero que, em breve, nós possamos, desta tribuna, contabilizar ou registrar os feitos positivos dessa
viagem, assim como de outras que a nossa Presidenta
fará, como, no ﬁnal do mês, a Portugal e, em meados
do mês de abril, à China.
É importante, inclusive, que, com essas incursões,
essas movimentações, e eu diria, o estabelecimento
dessas relações com outros países, agora pilotado
pelo nosso Chanceler Antonio Patriota, o Brasil, efetivamente, consolide a sua posição como potência,
como nação, mas que continuemos numa relação de
dialogar de igual para igual com todas as nações, no
mesmo tom, com a mesma ﬁrmeza e respeitando, inclusive, a autonomia dos povos.
Muito obrigado e boa noite.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo Crivella.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Marcelo Crivella deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Agora com a palavra o Senador Crivella, Líder
do PRB.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Ivo Cassol, Presidente
desta sessão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, a visita do Presidente Barack Obama
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e família ao nosso País foi coroada de êxito e deixou
um saldo muito positivo nas relações entre os Estados
Unidos e o Brasil. Em sua passagem pelas cidades de
Brasília e Rio de Janeiro, Barack Obama reiterou o
caráter estratégico da parceria entre as duas maiores
democracias das Américas.
Esbanjando simpatia, o Presidente dos Estados
Unidos pontuou seu pronunciamento, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, por elogios ao Brasil, tendo
destacado a trajetória histórica assemelhada dos povos
brasileiro e norte-americano, e o recente crescimento
econômico do nosso País, que se está convertendo
em uma sociedade de classe média.
Ambos os países – ressaltou o Presidente, em
discurso laudatório – foram ex-colônias de países europeus; ambos lutaram por se tornar independentes;
ambos se expandiram, territorialmente, para o oeste;
ambos têm povos formados por imigrantes oriundos
de várias partes do globo. Os Estados Unidos, de sua
parte, foram o primeiro Estado soberano a reconhecer
a nossa soberania, logo após nossa independência,
em 1822.
Srªs e Srs. Senadores, superado o recente período histórico em que a superpotência, julgando-se
uma espécie de nova Roma, assumiu postura bastante refratária ao multilateralismo nas relações internacionais, sobretudo pela ocupação indevida do Iraque,
parece-nos chegado o momento, sob a Presidência
democrata de Barack Obama, de uma viável intensiﬁcação das relações políticas, comerciais e culturais
entre o Brasil e os Estados Unidos.
Não se pode negar que os dois países mantêm
perspectivas diversas em assuntos cruciais, como o
livre comércio, já que os norte-americanos continuam
a impor barreiras comerciais a importantes produtos
de exportação brasileiros, como o etanol, a carne, o
aço e o suco de laranja, conforme bem ressaltou a
Presidenta Dilma Rousseff.
A maturação de nosso relacionamento com os
Estados Unidos exige que aquele país reveja sua política de barreiras, de modo a nos garantir a justiça do
ingresso não discriminado, no mercado americano,
dos produtos em que temos indiscutíveis vantagens
comparativas, graças à qualidade técnica de nossa
produção.
Outro ponto de interesse comum de nossos países diz respeito à nova arquitetura dos organismos
internacionais, promessa ainda não cumprida no pósGuerra Fria. Como é do conhecimento de todos, a
Organização das Nações Unidas necessita reformar
seu Conselho de Segurança, uma vez que esse organismo, que se ocupa da manutenção da paz e da
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segurança internacionais, está ultrapassado em sua
conformação institucional.
Do Conselho de Segurança participam, na qualidade de membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, ou seja, as potências
vencedoras da Segunda Guerra Mundial.
Ora, se o mundo mudou tão profundamente após
o ﬁm do socialismo real, parece-nos justa a reivindicação comum de países como a Alemanha, o Brasil,
a Índia e o Japão, no sentido de se redeﬁnir a arquitetura do órgão, mediante o ingresso de novos países
no quadro de membros permanentes, ainda que sem
poder de veto.
Em recente visita à Índia, o Presidente Obama
manifestou seu apoio à conversão daquele país em
membro permanente do Conselho de Segurança da
ONU; porém, o mesmo apoio não foi manifestado ao
pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho.
Devemos reiterar aos Estados Unidos que o Brasil se encontra – em razão de sua longa tradição diplomática e seu histórico paciﬁsmo – na plenitude de
sua maturidade para exercer papel de maior relevo
na ONU, de modo que continuaremos reivindicando o
apoio dos Estados Unidos ao pleito brasileiro por um
assento permanente no Conselho de Segurança, na
futura reforma da instituição.
Srªs e Srs. Senadores, a passagem do Presidente
Barack Obama por Brasília foi também importante por
conta da assinatura de dez acordos bilaterais para, entre
outros assuntos, diminuir o preço de passagens aéreas
entre Brasil e Estados Unidos; fomentar o investimento
em biocombustíveis; ampliar o intercâmbio cientíﬁco e
da cooperação cientíﬁca; e, também, para viabilizar a
construção conjunta de satélites que nos auxiliem na
previsão do tempo e no controle de queimadas.
No Rio de Janeiro, ﬁcou a promessa de um possível regresso da família Obama para os Jogos Olímpicos
a serem sediados pela Cidade Maravilhosa.
Aliás, Sr. Presidente, eu estava na memorável
sessão de Copenhagen quando o Presidente Obama
– a comitiva americana foi a primeira a se apresentar
– pediu que as Olimpíadas fossem em Chicago. Estavam também os japoneses, pedindo para Tóquio; e os
espanhóis, para Madri. Ao ﬁnal do dia, o resultado foi
para o Rio de Janeiro.
Achei muito bonito o Presidente Obama ter manifestado o desejo de estar no Rio de Janeiro, que conquistou o direito de sediar as Olimpíadas, ganhando
de uma apresentação belíssima que ele fez. Inclusive,
a sua esposa é da cidade de Chicago.
Muito bem, desde já manifestamos os nossos
votos de boas-vindas à família presidencial em seu
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retorno ao Brasil, na esperança de que nossas relações bilaterais se aprofundem na exata dimensão do
protagonismo que ambos os países terão nas relações
internacionais do século XXI.
Há alguns dados, Sr. Presidente, que eu gostaria
de deixar registrados.
Em passado recente, há quatro anos, os Estados
Unidos eram o principal parceiro econômico do Brasil
e nosso superávit chegava a US$10 bilhões. Hoje, temos um déﬁcit de quase US$8 bilhões, com tendência
de aumentar ainda mais neste ano.
O Brasil é, talvez, um dos pouquíssimos países
com o qual os Estados Unidos têm superávit comercial – normalmente, eles têm déﬁcit comercial –, em
função, principalmente, das barreiras impostas aos
produtos nacionais. Com os demais, os americanos
são deﬁcitários.
Há seis anos, as exportações brasileiras para os
Estados Unidos correspondiam a quase 75% de manufaturados. Agora, são de apenas 50%.
Esse é o perﬁl das relações comerciais BrasilEstados Unidos.
O Eximbank, que é o BNDES deles, ﬁnancia pouco no Brasil. Por exemplo, na Colômbia e na Índia, os
investimentos crescem vertiginosamente. Na Colômbia, passou de US$30 milhões para US$3,5 bilhões
nos últimos dois anos.
Espera-se, agora, que o banco aporte recursos
no pré-sal e eventos da Copa e Olimpíadas, algo em
torno de US$3 bilhões.
O ﬁnanciamento para a exploração do pré-sal,
graças ao trabalho do Congresso Nacional, que debateu muito, mas aprovou o marco regulatório, dando
à Petrobras condições de se capitalizar com os cinco
milhões de barris de petróleo que foram adiantados a
ela. Pelo que eu soube, conversando, se não engano,
com o Diretor Barbassa, que é o Diretor Financeiro da
Petrobras, essa garantia dos cinco milhões de barris
foi bem aceita no mercado ﬁnanceiro internacional, e a
Petrobras está com o seu problema de ﬁnanciamento
resolvido para exploração do pré-sal, que será, eu diria,
um resgate da nossa infraestrutura, da nossa dívida
social, diminuindo as desigualdades que herdamos
dos antepassados.
Fica aqui uma crítica. Errei muito na vida para
gostar de criticar os outros, mas faltaram, devo dizer,
líderes políticos no nosso passado que nos garantissem, na medida da nossa necessidade, instrumentos
idôneos e eﬁcazes para garantir a distribuição da riqueza do Brasil para todos. Infelizmente, uma imensa
parcela do nosso povo ﬁcou à margem da distribuição,
e tivemos uma concentração brutal de recursos.
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Eu diria que tanto o poder político, como o poder
cultural, o poder econômico, o poder ﬁnanceiro, sempre
se concentraram muito nas mãos de poucos no Brasil.
Agora, com o avanço da sociedade, com o avanço da
educação, com os meios da Internet, tudo isso tem mudado. As pessoas estão mais conscientes, o emprego
melhorou no Brasil. E, com o emprego, melhora também
o salário. Temos avanços extraordinários no campo da
ciência, na agricultura, na própria exploração do petróleo. Nós, graças a Deus, dominamos o processo de
enriquecimento do urânio. Até nem temos pretensões
de sermos grandes produtores de energia elétrica de
origem termonuclear, pois temos alternativas mais favoráveis para nós, mas poderemos ser fornecedores
de um mundo que é consumidor.
Senador Flexa, há um estudo da Unesco muito
interessante. Eles pegaram três arquétipos. Eles se
basearam no homem industrial. Quem era o homem
industrial? Um inglês, um britânico, de 1850, e consideraram para esse homem um consumo de energia
100. O agricultor moderno era o europeu do século XV,
1450. E consideraram o homem tecnológico, que seria
o americano de 1950. Então, ao longo da história, eles
veriﬁcaram que, se nós arbitrarmos um consumo 100
para o homem industrial, o inglês de 1850, o agricultor
moderno, de 1450, consumia apenas 20 de energia,
e o homem tecnológico, o americano de Nova Iorque,
em 1950, consumia 400 de energia. O interessante é
que esse homem tecnológico, só no fator transporte,
já consumia 100, que era toda a energia que o homem
industrial consumia em 1850. Então, eles ﬁzeram um
estudo para mostrar que o homem, a civilização, demorou 400 anos, de 1450 a 1850, para passar de um
consumo 20 para um consumo 100 de energia, e apenas 100 anos para mudar de 100 para 400.
Quer dizer, em termos de consumo de energia
o tempo se acelera vertiginosamente. O consumo de
energia no mundo cresce assustadoramente. É bem
capaz que a gente não tenha mais hidroeletricidade
para fornecer ao Brasil. É bem verdade que não crescemos a números expressivos há muito tempo. Crescemos 7,5% no ano passado, mas este ano se espera
um crescimento bem menor; e, no ano anterior, foi bem
menor ainda, pois na época da crise crescemos zero,
razão pela qual houve um problema sério para se votar
o salário mínimo este ano aqui, porque o aumento real
que foi dado aos trabalhadores foi um aumento zero,
nós apenas o corrigimos em termos de inﬂação.
Mas o que eu tinha para dizer, Sr. Presidente,
era isso. Eu não quero ser fastidioso, mas dizer que
hoje, realmente, o Brasil se encontra em um patamar
muito melhor. Temos US$300 bilhões em reservas internacionais. Ainda que todos os recursos das famílias
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japonesas sejam retirados dos fundos de investimentos do Brasil no Japão, perderíamos US$80 bilhões e
ainda ﬁcaríamos com US$220 bilhões. Isso se todo
o dinheiro japonês investido no Brasil fosse retirado
para a reconstrução do país deles, o que mostra que
hoje estamos muito ﬁrmes na economia e preparados
para choques externos, como esse inesperado que
aconteceu no Japão.
Quero saudar o Presidente Barack Obama. Falar
das grandes relações históricas Brasil-Estados Unidos. Dizer dessa aﬁnidade. Dizer, também, de uma
coisa que existe na alma do brasileiro. Acho que o
americano projetou no mundo uma simpatia grande
quando foram os principais opositores a Hitler. Todos
se lembram, Senador Cassol, do maior demagogo da
História, que aproveitou as diﬁculdades econômicas
do povo alemão para envenená-los com as quimeras
da vingança, e o povo judeu estava na primeira ﬁla do
ódio nazista, depois viriam os ciganos, depois viriam
os negros, depois viriam os deﬁcientes físicos, depois...
Eles iriam, naquele processo de eugenia, puriﬁcação
da raça, meu Deus do céu! E foram os americanos que
bravamente lutaram, juntamente com os brasileiros.
Não posso, aqui, deixar de aplaudir Getúlio Vargas, o
grande brasileiro que nos deu a Força Expedicionária
Brasileira e os seus atos heróicos na Itália. Muitos heróis de guerra na Itália são brasileiros. Portanto, derrotamos o nazismo.
Esse povo americano tem imensas aﬁnidades. O
povo brasileiro gosta muito dos ﬁlmes que vêm de lá,
da música que vem de lá. Projetou-se no imaginário
brasileiro uma imagem muito favorável em relação aos
americanos. É bom que a gente estenda essa parceria.
Eles têm muita tecnologia. Têm muito a compartilhar
conosco, mas que seja dessa maneira altiva. Hoje não
temos mais preocupação em receber qualquer tipo
de veto internacional no comércio, porque não temos
dívida externa. Não somos mais devedores do FMI –
pelo contrário, somos credores – e podemos ter uma
política internacional soberana e altiva, que nos conduz
com muita galhardia.
Aliás, lá, no norte do País, já tivemos problemas
com os americanos. Tivemos um problema na época
da borracha, quando os americanos compraram uma
grande parte da Bolívia para instalar uma produção
americana de borracha e o Barão do Rio Branco não
quis. Os americanos trouxeram sua frota naval para o
Atlântico sul e o Brasil marchou o seu exército para
o norte. Essa foi a nossa resposta altiva, já naquela
época, aos interesses americanos, que eram contrários aos nossos aqui, no País. Um dos que marchou
nesse exército foi o próprio Getúlio Vargas – na época,
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sargento, se não me engano; depois, viria a ser Presidente da República.
Os americanos trouxeram a sua frota naval e o
Brasil, soberanamente, disse: “Se vocês comprarem
essa área imensa da Bolívia para fazer aqui um estado
americano produtor de borracha, não vamos permitir
que essa borracha se escoe pelo Amazonas. Vamos
fechar a foz do Amazonas”. Isso foi lá no Estado do
Flexa Ribeiro, no Pará. Os americanos, então, tiveram
de recuar. Os americanos queriam um estado onde
hoje é o nosso Acre. Eles queriam que fosse um estado
americano produtor de borracha. Na época, Rio Branco não aceitou. Eles, então, trouxeram uma esquadra
da marinha deles para nos intimidar. E, na ocasião, o
governo brasileiro resolveu marchar com o seu Exército para o norte, para a sua região, Senador Flexa.
Um dos soldados que marcharam foi Getúlio Vargas.
O Brasil dizia: “Se vocês mantiverem o negócio com a
Bolívia e comprarem a terra para fazer ali um estado
americano produtor de borracha, nós não permitiremos
que essa borracha seja escoada pelo rio Amazonas. O
povo altivo do Pará não o permitirá!”. Seria mais uma
Guiana aqui nas nossas costelas, colocando em risco
as nossas fronteiras.
O Acre, mercê de Deus, é brasileiro, de um povo
altivo, de um povo sofrido e valente. Essa é a história
Brasil-Estados Unidos, que agora se coroa com essa
vinda do Obama aqui.
Quero apenas fazer uma retrospectiva e dizer
que nós, brasileiros, estamos muito felizes, muito orgulhosos com essa aﬁnidade que existe entre os povos brasileiro e dos Estados Unidos, sobretudo nessa
caminhada em favor da paz, da liberdade, da justiça
e da democracia.
Seja muito bem-vindo, Presidente Obama!
Que o povo americano se sinta em casa no Brasil, e esperamos que o povo brasileiro tenha o mesmo
tratamento nos Estados Unidos!
Eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Obrigado.
Peço para que o Senador Marcelo Crivella ocupe
a Presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. (Pausa.)
O Sr. Ivo Cassol, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol para fazer o seu pronunciamento.
Com a palavra V. Exª, Senador.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar os nobres colegas Senadores, em nome do grande parceiro, defensor de um
dos maiores Estados da Federação brasileira, o Pará,
Senador Flexa Ribeiro. É uma alegria, uma satisfação
vê-lo aqui, já que hoje pela manhã, S. Exª encontravase no Pará, em uma missão naquele Estado, e já se
encontra de volta a esta Casa.
Muitas vezes, vemos alguns organismos da imprensa falando que político não trabalha. Eles só fazem
as contas quando estamos nesta Casa. Esquecem de
veriﬁcar as nossas bases, o nosso trabalho no dia a
dia, para atender os anseios da nossa população.
Mas, ao mesmo tempo, quero aqui, Sr. Presidente,
cumprimentar o povo do meu Estado, o povo de Rondônia, e também mandar um abraço ao povo que nos
assiste no Estado de Santa Catarina. Eu sou oriundo
de Santa Catarina. Nasci em Concórdia e me criei na
cidade de Maravilha, capital da criança, na região do
nosso Senador Casildo Maldaner.
Sr. Presidente, participei hoje de uma reunião
com o nosso Vice-Presidente da República, Michel
Temer, com o Presidente do Senado, com o meu Líder do Partido e Presidente da Comissão da Reforma
Política, em que se discutiu o futuro nas composições
e as mudanças de que precisa o País, especialmente
na área política.
A exemplo disso, acompanhando o trabalho que
o Senador Dornelles, como Presidente daquela Comissão, vem fazendo, também fui parceiro e vou continuar
aﬁrmando aqui, em nível nacional: parabéns para os
Vereadores, para os Deputados Estaduais e para os
Deputados Federais que foram eleitos pelo coeﬁciente
eleitoral. Mas, nessa reforma política, é importante e
fundamental, Sr. Presidente, que possamos defender
a vontade soberana do povo. Estão colocando como
projeto o distritão, o distrito misto, e há propostas de
colegas até para criar exatamente um sistema em que
o eleitor não conhece e não vai conhecer jamais quem
são os candidatos - só a lista e os primeiros. Se isso
acontecer, vamos dar continuidade ao fato de que, muitas vezes, um representante do povo com milhares de
votos não assume o mandato, enquanto outros com
meia dúzia acabam ocupando o mandato.
Portanto, sou defensor, senhores eleitores, com a
simplicidade que tenho pela maneira como fui criado,
de que os nossos representantes, tanto na Câmara
Municipal, na Assembleia Legislativa como também
na Câmara dos Deputados, aqueles que vão ocupar,
daqui a quatro anos, aquelas cadeiras – por exemplo,
o meu Estado tem oito vagas de Deputados Fede-
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rais – sejam os mais votados. O restante é suplente,
sucessivamente. Não seria diferente na Assembleia
Legislativa do meu Estado, em que há 24 vagas. Só
os 24 Deputados mais votados no Estado ocupariam
aquelas cadeiras. Os demais, sucessivamente também,
seriam os suplentes.
Mas é importante também que este Senado, esta
Casa, urgentemente, insira, Flexa Ribeiro, nesse projeto de reforma política, que, se porventura um Senador
ou um Governador for cassado no processo eleitoral,
seja imediatamente feita uma nova eleição. Hoje, vemos o que tem acontecido em Rondônia. A Senadora
que ocupava este espaço no meu lugar não teve votos
para ganhar nas urnas, fez a metade dos votos que ﬁz
para Senador, mas tenta ganhar no tapetão. Se tivesse
trabalhado de verdade, com certeza, o povo teria retribuído nas urnas e facilitaria tudo. Mas não é a primeira
vez que enfrento situações parecidas.
Sempre fui um cumpridor da lei e vou continuar
cumprindo a lei, sempre buscando justiça como cidadão brasileiro. Por isso, quero aqui dizer ao povo do
meu Estado e ao povo do Brasil que, nessa reforma
política, meu voto é para que os candidatos não precisem mais se preocupar com coligação, não precisem
mais se preocupar em aproveitar carona de algumas
estrelas, ﬁcando de fora aqueles que ﬁzerem maior
quantidade de votos individualmente. Portanto, sou a
favor do eleição daqueles que têm mais votos, para
que possam nos representar.
Além disso tudo, quero aqui desta tribuna, da
maneira como ﬁz ontem, Flexa Ribeiro, Presidente
Marcelo, falar da situação que o Estado de Rondônia
viveu na semana passada, com a baderna e a esculhambação que ﬁzeram na usina de Jirau. Quem é o
culpado por esses fatos? Por que aconteceu isso? E
agora tem político no meu Estado dizendo que o culpado é Ivo Cassol. Só falta daqui a pouco ele pisar no
sabonete, no banheiro, cair e dizer que eu também
sou culpado.
Quando fui Governador, por dois mandatos, fui
contra as duas usinas ao mesmo tempo, porque Porto
Velho não estava preparada para absorver uma demanda tão gigante, com pessoas vindas dos quatro
cantos do Brasil, com problema de trânsito na nossa
capital, com problema na área de saúde, falta de leitos nos hospitais, sem contar que, atrás da riqueza,
vêm os criminosos e a super lotação com que vivem
os presídios do meu Estado. Eu trabalhei. E dizia aos
políticos naquela época que nós tínhamos que pensar
Rondônia a longo prazo, que as duas obras, as duas
usinas, poderiam se prolongar por oito anos, e não as
duas ao mesmo tempo. Mas colocaram goela abaixo,
e aceitamos o desaﬁo.
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Lá, no meu Estado, todo mundo sabe, Presidente, que eu preveni que isto iria acontecer – e vai
acontecer em pouco tempo –: em Porto Velho, mais de
150 mil pessoas desempregadas. São 30 mil dos dois
consórcios, porque as obras não são eternas; são passageiras. Infelizmente, o povo do nosso Estado viveu,
na semana passada, momentos drásticos, momentos
tristes, baderna. Tentam culpar o empreendedor, tentam
culpar os funcionários, tentam culpar alguém.
Esta Casa, por solicitação minha, aprovou, na Comissão de Meio Ambiente, que formemos uma comissão de Senadores, a ﬁm de evitar os erros cometidos
no passado ou as falhas que estão acontecendo no
presente, para que não se repitam em outros empreendimentos como Belo Monte e tantos outros lugares.
Parabenizo esses grandes guerreiros que acreditam e acreditaram, como eu, que essas riquezas
naturais podem gerar emprego e renda. Cabe a nós
preparar Rondônia, Porto Velho, para que, amanhã,
não sofram as consequências.
Na semana passada, Flexa Ribeiro, o comércio de
Porto Velho, na quinta e sexta-feira, fechou por medo
de que mais de 10 mil pessoas de outros Estados da
Federação fossem fazer uma varredura no comércio,
uma esculhambação, deixando tudo de ponta-cabeça.
Teve de ir ao nosso Estado a Força Nacional, pela primeira vez.
E quem é o culpado disso? Não vou culpar o empreendedor, não vou culpar os funcionários, mas não
vou aceitar que político que não teve coragem de enfrentar os desaﬁos no passado venha dizer que o culpado é o Ivo Cassol, porque já estou prevenindo hoje,
Deputado. E agradeço ao Deputado Neodi, que foi à
tribuna me defender, assim como aos outros Deputados
que me defenderam. Não vou aceitar a incompetência
do passado, como a falta de planejamento.
Todo mundo sabe que o Brasil precisa de energia.
Todo mundo sabe que Rondônia vai fornecer a energia
de que o Brasil precisa, pois hoje Rondônia está produzindo essa riqueza para o futuro. Vai ser instalada
uma linha de transmissão em Porto Velho, passando
por Ariquemes, Itapuã-Ariquemes, Jaru-Ouro Preto,
Ji-Paraná-Presidente Médici, Rolim de Moura-Cacoal,
Pimenta Bueno-Vilhena, por cima de nossas cabeças.
E vai acontecer também no Pará, Senador Flexa. Não
vai ﬁcar uma Cibalena para o nosso povo, só vão ﬁcar
os desempregados.
Por isso, minha luta no Senado é no sentido
de que possamos construir juntos um projeto de lei
em que o Governo Federal nos premie, nos contemple com a matéria-prima oriunda do nosso Estado e
da região Amazônica, que tem isenção de impostos,
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para que, assim, as empresas possam se instalar em
Rondônia.
Muitos já estão falando que vão construir um
parque industrial em Porto Velho. Eu já ﬁz, está funcionando, com muitas empresas instaladas, a exemplo da
Imma, a exemplo da Cimento Itaú, que está lá presente,
do Grupo Votorantim, a exemplo do curtume que temos
lá. Mas é pouco, queremos agregar mais. Queremos
que o couro – são abatidos oito mil animais ao dia –
não saia de Rondônia para gerar emprego. Não tenho
nada contra os gaúchos, que me desculpem, mas que
não vá o couro para Novo Hamburgo, no Rio Grande
do Sul; que me desculpem os paulistas, porque sai o
couro de Rondônia e vai para Franca, em São Paulo,
para produzir calçado. E o restante do couro sai de
Rondônia sabe para onde? Para dar emprego aos
bacanas europeus. E para nós, em Rondônia, sobra
apenas a crítica dos ambientalistas e daqueles que só
querem que produzamos matéria-prima. Nós queremos
mais. Essa é a preocupação que tenho para Rondônia.
Precisamos agregar valor, mas para isso precisamos
da sensibilidade, precisamos da participação da sociedade, precisamos do povo do meu Estado, porque,
depois da usina pronta, esqueçam. Não haverá mais
nenhum projeto de incentivos.
Há exemplos disso. Vão produzir energia para
o Brasil, mas, se quiserem colocar uma indústria em
Rondônia, aproveitar a energia produzida lá, é perigoso. É perigoso não. Nós vamos pagar mais caro do que
a energia que é oferecida em São Paulo, outro caso
grave que enfrentamos em Rondônia.
Parabéns à Assembleia Legislativa, em nome do
meu ex-Líder, o Deputado Tiziu, do Neodi e de outros
Deputados que, quando ﬁzeram a CPI, veriﬁcaram. E
eu dizia isso também lá a esse Deputado que me criticou, que no momento em que ﬁzeram as compensações, colocaram 32 milhões, em cada consórcio, para
a saúde. E colocaram, Sr. Presidente, 60 milhões para
cuidar de anta e de macaco. O povo do meu Estado,
o povo da região Amazônica, vale menos do que os
animais? Não tenho nada contra os animais que queiram preservar, mas não é justo, quando falta leito de
hospital, quando falta estrutura hospitalar, tirarmos
60 milhões de cada consórcio para fazer preservação
ambiental. Preservação ambiental para os europeus,
para os americanos. Bush, que esteve aqui, manda
dinheiro para isso, porque somos o pulmão do mundo.
Mas não. Nós temos que pegar, sacriﬁcar as poucas
compensações que temos, e ainda deixar para cuidar
de macaco e anta. Eles se cuidam sozinhos. Nós precisamos cuidar da nossa família, nós temos que cuidar do povo, nós temos que cuidar da nossa gente. E,
infelizmente, eu vi isso com tristeza.
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Mas está na CPI que está sendo enviada esta semana para esta Casa, para o Senado Federal, em que
nossos Deputados pedem, junto com os dois consórcios – os dois consórcios estão a favor – que, em vez
de passar para a questão de preservação ambiental,
na área de animais, que repasse para o Estado, que
repasse para os municípios, para que eles possam
cuidar da nossa gente, cuidar do nosso povo.
Ao mesmo tempo, quando aqui... Estou conclamando. Em breve, estaremos trabalhando juntos, nossa Bancada, independente de cor partidária, mas com
um só propósito: não ser só um Estado produtor de
energia, mas um Estado que terá o ICMS Verde, em
cima, Flexa Ribeiro, da tarifa que foi leiloada. São 86
ou 73 ou cento e pouco. Assim, Belo Monte, no Pará,
também será contemplada.
Alguns dizem: “Não, Senador, mas tem os royalties” – na época eu era Governador, Presidente –,
como se os royalties da usina de Santo Antônio e Jirau fossem milhões e milhões. São cinquenta milhões
por ano, e 12% de ICMS verde em cima da tarifa que
nós vamos produzir e que é a comercializada. É em
cima de 86? Dá mais de R$500 milhões.
E vocês, Prefeitos dos 52 municípios, 25% dessa
receita são para ajudar na saúde do seu município, são
para ajudar na infraestrutura do seu município. É disso
que precisamos. Caso contrário, Senador Flexa, hoje
seremos geradores de emprego, incluídos nos índices
nacionais; amanhã, em nossa capital, Porto Velho, vai
acontecer exatamente o que aconteceu na semana
passada: sem condições ﬁnanceiras para bancar os
problemas do futuro.
Vemos o Linhão passando por cima de nossas
cabeças. O que vai ﬁcar em nossos Estados, Rondônia
e Pará? Para nós que vamos produzir a energia necessária, simplesmente uma banana, ou bananal, ou
fumo. É com isso que não posso concordar. Foi dessa
maneira que trabalhei como Governador e hoje trabalho
como Senador, a ﬁm de mudar esse quadro.
Agradeço à Presidente Dilma, mulher de rocha,
de ﬁbra, determinada, arrojada, que quer o melhor
para este País. Todo mundo sabe que nunca fui, em
meu Estado, aliado do Partido dos Trabalhadores, mas
sempre digo que em todos os partidos há pessoas sérias e dignas, e a Presidente Dilma teve o meu apoio
porque ela tem tudo isso. Fico feliz porque ela está
conduzindo o País no rumo do desenvolvimento, no
rumo do progresso.
É diferente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do
que está acontecendo no meu Estado. Quando aconteceu o problema na usina, na semana passada, até
sair a ordem do Palácio do Governo do Estado para
poder socorrer a empresa Jirau, já era tarde. Mexeram-
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se dois ou três dias depois, quando já havia acontecido o pior.
Mas não é só isso. Tenho uma grande preocupação. Hoje, recebi aqui em Brasília um grande parceiro,
grande amigo, companheiro nosso do dia a dia, ele que
é Vereador da cidade de Alto Alegre. No caminho para
Alto Alegre existe um paraíso, que é o porto de Rolim
de Moura, que é distrito de Flor da Serra. Oito anos do
meu Governo, Flexa Ribeiro. Antes disso, antes do Ivo
Cassol, era o abandono. Nem trator, nem tatu acorrentado passava. Oito anos foram de desenvolvimento e
progresso. Hoje, a estrada é atoleiro puro e eles não
conseguem passar.
Eu recebi no meu gabinete o Vereador Nerizão.
Não foi diferente também, no voo em que vim, na
segunda-feira, com o Sr. João Rocha de Almeida, um
morador – falei de um extremo de Rondônia, vou falar
de outro – lá de Nova Mamoré. Vocês aí da pérola do
Mamoré. A linha D. João Rocha de Almeida, morador
da linha 12, que passa na linha D. Tiramos todas as
pontes de madeira e construímos pontes de concreto e galerias. Hoje, a estrada está intransitável e não
conseguem andar. E a estrada de Cujubim para Machadinho? Não é diferente. E a estrada de Ariquemes
indo para Machadinho por dentro? Também, problema
para tudo quanto é lado. Mas não é só isso não. E a
estrada de Chupinguaia, maior celeiro agrícola do Estado de Rondônia, produtor de soja e arroz. Um grande
empreendedor lá dentro, o Nadir, da Fitpar, o Alceu...
Nós abrimos a estrada do progresso, a antiga Estrada
do Boi, e lá virou, na verdade, um celeiro agrícola. E
lá está o povo abandonado, sem poder tirar os cereais. Quando chegam os equipamentos, quando chega
o DER, infelizmente, boa parte do pessoal que está
trabalhando, ou não conhece os equipamentos... Nós
tínhamos um time bom, forte, com pessoas sérias e
competentes. Não souberam aproveitar isso simplesmente por politicagem. O Governo muda, mas a estrutura, não muda, continua.
E hoje estamos perdendo, Sr. Presidente, milhares de sacas de arroz, de soja e de tantos outros
produtos. Eu sempre disse e vou continuar dizendo: se
se quer o desenvolvimento do Município, se se quer
o progresso do Estado, se se quer o crescimento do
Brasil, do País, é preciso dar condições de infraestrutura, especialmente nas rodovias.
Alguém diz: mas rodovia é fundamental? É fundamental, sim, porque sem estrada não se faz saúde; sem estrada não se faz educação, porque não se
consegue tirar os alunos da zona rural para estudar na
cidade. E nós distribuímos no ano passado... Eu comecei, comprei, na época, depois o Cahula não pôde
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distribuir, mas distribuiu no ﬁnal do ano 200 ônibus para
as prefeituras do Estado de Rondônia.
É com as estradas, com as rodovias que se faz
a segurança pública. É pelas rodovias que se leva o
desenvolvimento para a zona rural e que se traz o
progresso para a cidade. As nossas cidades no Estado de Rondônia só são fortes, porque nós temos uma
agricultura forte, nós temos uma pecuária forte, nós
temos um povo que trabalha.
O modelo do Estado de Rondônia é diferente dos
demais modelos de colonização da Região Amazônica, porque foi um berço da ditadura, que implantou
lá a reforma agrária. São mais de 120 mil pequenos
proprietários rurais.
Nós doávamos, o Estado fazia cinco horas de
graça, para cada agricultor fazer seu tanque de água
para o gado, seu terreirão de café, sua estrada, estimulando-o a produzir.
É essa a diferença que aconteceu com a arrecadação do Estado de Rondônia. O ICMS, a arrecadação no Estado, cresceu, no mês de Janeiro, Senador
Flexa Ribeiro, mais de 45%; no mês de fevereiro, 29%.
A receita do mês de janeiro de 2010, cidadãos, nosso
povo de Rondônia, foi exatamente de R$265 milhões.
Duzentos e sessenta e cinco milhões em 2010! Em
janeiro de 2011, foi de R$386 milhões a arrecadação,
R$121 milhões a mais. No mês de fevereiro, arrecadaram-se R$121 milhões a mais.
E há alguns que dizem que não há dinheiro para
pagar aos fornecedores, que não há dinheiro para pagar aos prestadores de serviço. Mas, ao mesmo tempo,
Senador Flexa Ribeiro, sabe o que estão fazendo no
Estado? Estão colocando pânico nos fornecedores,
nos prestadores de serviço; estão colocando pânico
naqueles que, o tempo inteiro, vendiam e prestavam
serviço para o Estado de Rondônia, para depois venderem facilidade ou fazerem como alguns picaretas de
mala, como já disse na semana passada, que estão
indo lá, querendo comprar essas empresas pela metade do preço. São os mesmos que botei para correr, há
pouco tempo, quando denunciei a situação, em cadeia
nacional, pelo Fantástico e pelas outras emissoras. E
vejo isso com tristeza, Sr. Governador.
Já falei, Governador, que quero ajudá-lo. Mas
quero deixar bem claro aqui que, numa administração municipal, numa administração estadual, não há
secretário ruim, não há assessor ruim; há governante
fraco, há governante ruim. Flexa Ribeiro, conheci seu
Estado. Olhe, ele ﬁcou, por quatro anos, abandonado.
O Sr. Governador Jatene tem uma missão grande, para
poder recuperar... Mas torço por ele – leve meu abraço
a ele –, para que aquele povo do Pará possa continuar acreditando que é possível. E, da mesma maneira,
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quando estou falando do meu Estado, estou aqui para
defender aquilo que ﬁzemos, para pelo menos manter
aquilo que conquistamos, para pelo menos dar continuidade àquilo que o povo desfrutou.
A exemplo disso, há oito anos, Senador Flexa
Ribeiro e Presidente, o meu Estado não tinha uma
carriola para tapar um buraco, não tinha uma retroescavadeira para fazer um bueiro. E quantas máquinas
novas foram entregues! Quantos equipamentos o Estado tem! Hoje o Estado pode arrumar, Sr. Secretário,
Diretor do DER, qualquer estrada do Estado de Rondônia. Mas infelizmente ouvi, há poucos dias, que economizaram um milhão e meio, mas que as máquinas
estavam paradas, e os buracos que eram pequenos
acabaram ﬁcando grandes. Aí até houve alguém que
disse o seguinte: “Não, Senador, ﬁque tranqüilo, que
os buracos agora diminuíram em 70%”. Eu falei: “Mas
por que diminuíram 70%, se não vi tapar nenhum?”
Falou: “Não, onde havia três, esses viraram um só,
por isso os buracos diminuíram em 70%; os buracos
ﬁcaram maiores”. E conheço a equipe do atual Governo que está comandando o Estado de Rondônia.
Eu conheço, de cor e salteado, toda a administração;
não vou admitir, quando dizem que não há dinheiro
para dar continuidade às ações de Governo. Pepino
e conta foi quando vocês administraram o Estado, e
nem sequer pagavam a folha de pagamento. Não vou
admitir, quando disserem que precatório é resto a pagar. Os precatórios do meu Estado foram gestão do
Governo de vocês; as minhas contas, quando estive
à frente do Governo, paguei em dia; quando o Cahula
esteve à frente do Governo, pagamos as contas em
dia. E pagamos milhões de reais, mais de um bilhão de
contas dos Governos passados de vocês. E agora você
vem dizer que as contas de precatório nós deixamos
para trás! Não. As contas de precatório são contas de
Governos passados, que não pagaram as contas. E o
credor, para poder receber, só tinha um caminho: entrar
na Justiça. E a Justiça vem dizer que virou precatório e
que, numa nova lei, vai-se botar na ordem cronológica,
para que se pague metade no leilão, e a outra metade,
dentro da programação que está aí.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
dizer que é uma alegria estar aqui, nesta Casa, hoje,
representando meu Estado, mas que não vou concordar, quando agricultores começarem a perder o
estímulo de plantar. Para cada bezerro no pasto dar
lucro, demora três anos; são três anos para se ter o
retorno, enquanto o agricultor que mexe com soja, arroz, feijão, Flexa Ribeiro e Sr. Presidente, tem retorno
todo ano. Esse ciclo não podemos perder, porque isso
vai fazer falta.
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Estou preocupado, hoje, com a Usina de Jirau
parada, com a Usina de Santo Antonio, que ﬁcou
paralisada esses dias. O dinheiro deixa de circular.
O pessimismo que venderam dentro do Estado, por
falta de competência e de capacidade, vai dar, daqui
a pouquinho, nos cofres públicos do Município e do
nosso Estado, porque vai haver menos arrecadação.
Toda arrecadação é fruto de comercialização, de dinheiro circulando, de credores recebendo e de todo
mundo pagando.
Por isso, fui eleito Senador do povo do meu Estado; por isso, primeiramente, agradeço a Deus por
tudo que proporcionou na minha vida. E o povo do meu
Estado sabe a luta que tenho, que tive e que enfrento
até hoje. Só hoje, mais três notiﬁcações, para tentarem tomar meu mandato. Quero dizer que sou igual
à massa de pão: quanto mais batem, mais trabalho.
Quero dizer que essas pedras que colocam no meio
do meu caminho, pela oração do povo...
E quero pedir, mais uma vez, às senhoras e aos
senhores do meu Estado e do Brasil, que me assistem,
a todos que já conhecem um pouco da minha vida que,
quando forem à igreja ou mesmo em casa, nas suas
orações, continuem colocando meu nome, para que
Deus continue iluminando-me, abençoando-me, mas,
acima de tudo, primeiramente, dando-me muita saúde,
porque, se hoje o Estado de Rondônia tem credibilidade, houve alguém de coragem, determinado, arrojado,
para enfrentar as demandas que tinha, para botar os
desonestos e corruptos para correrem.
E todo mundo sabe a luta que nós tivemos, eu
e minha família. E agradeço à minha família, à minha
esposa, aos meus ﬁlhos, aos meus pais, ao meu sogro, enﬁm, a todo mundo que sempre tem me apoiado,
porque sem a família nós não somos ninguém. É o suporte de tudo, para que a gente possa vir nesta Casa,
toda semana, defender os interesses do povo brasileiro.
Mas não abro mão de que estejam sempre juntos os
interesses do povo do Estado de Rondônia.
Por isso sou grato e vou continuar pedindo que
as pessoas continuem orando, que as pessoas continuem acreditando. E o nosso propósito continua o
mesmo: fazer do nosso dia a dia o melhor para que a
gente possa cada vez mais integrar,..
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... de Cabixi a Pimenteiras, – só mais um minuto, Presidente,
estou encerrando – de Cabixi a Pimenteiras, de Pimenteiras a Machadinho, de Machadinho a Buritis, de Nova
Mamoré a Guajará-Mirim, ao povo de Extrema.
E aqui nesta Casa precisamos, Presidente, urgentemente, Srs. Senadores, mudar para município
distritos como o de Extrema, cerca de trezentos e
sessenta quilômetros longe de Porto Velho. É melhor
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um município pobre do que um distrito miserável, que
vive com um pires na mão, pedindo esmola. Precisamos urgentemente. É o caso de Tarilândia, que tem
mais de oito mil eleitores, e é distrito. É o caso da
Ponta do Abunã; é o caso de Jaci-Paraná; é o caso
de União Bandeirantes; é o caso de Nova Dimensão;
é o caso de São Domingos, e tantos outros distritos
do meu Estado.
E já estamos trabalhando para que a gente possa, em breve, ...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...colocar
esse projeto nesta Casa, para poder devolver ao povo
do Estado de Rondônia, à Assembleia Legislativa, o
direito de emancipação política, para que eles possam
escolher seus representantes e não viver pedindo, pedindo, pedindo e nunca serem atendidos.
Agradeço a compreensão do Presidente, dos
colegas Senadores. Ao povo do meu Estado, obrigado por tudo que me deram até hoje. Continuaremos
juntos, fazendo de Rondônia essa bandeira nacional,
tanto na produção de riquezas dentro da energia,
quanto no setor produtivo, porque o mundo precisa de
alimentos, o Brasil precisa de alimentos, e muitas vezes temos inviabilizada a produção de alimentos. Mas
vamos continuar ﬁrmes e fortes, porque nós somos um
Brasil que acredita naquilo que faz.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Outros
países têm terremotos, como no Japão. Estão lá as
usinas nucleares, e olhem o que vai acontecer futuramente!
Quero parabenizar o povo do Rio de Janeiro. Falei isto hoje na Comissão: é um povo corajoso! Deixar
construir usinas nucleares dentro da cidade! Uma simples tempestade, como aconteceu no mês de janeiro,
ilhou, isolou, matou centenas ou mais de mil pessoas.
As pessoas sequer conseguiam sair de casa, Sr. Presidente! Imagine se der algum problema em Angra I,
Angra II ou Angra III!
Dei como sugestão, Senador Flexa Ribeiro, hoje,
na Comissão, que a equipe da Eletronuclear trabalhe
para aproveitar esses parques que o Governo Federal
tem, essas reservas ﬂorestais que o Governo Federal
tem e implantar no meio de uma reserva dessa, com
a linha de transmissão, as usinas nucleares, porque
nunca serão habitados. São 300 quilômetros para
um lado, 400 quilômetros para o outro, e aí pode-se
produzir energia à vontade. Mas, no Rio de Janeiro,
não. É perigoso. “Ah, mas não vai acontecer, porque
lá foi construído...” No Japão também ﬁzeram isso. Lá
se preparam para o terremoto, mas se esqueceram
do tsunami. E aí levou tudo, derrubou tudo. Foi o que
acabou acontecendo.
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Então, ﬁcam aqui as minhas palavras. Agradeço
a compreensão.
Obrigado. Que Deus abençoe todo mundo! Até
na próxima oportunidade!
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Muito bem, Senador Ivo Cassol!
Convidamos então, como último orador inscrito, o
Senador Flexa Ribeiro, do bravo Estado do Pará.
Com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Marcelo Crivella, quero
pedir, antes de iniciar o meu pronunciamento, que V.
Exª possa registrar o meu voto nas duas votações nominais que ocorreram na sessão de hoje, à tarde, do
Senado Federal.
Fui ao meu Estado, o Pará, em missão política,
inclusive representando o Presidente do Senado, Senador José Sarney, que foi convidado pelo Governador
Simão Jatene, para que se ﬁzesse presente no evento
de lançamento do programa Municípios Verdes, em Paragominas. Como o Presidente Sarney não podia ausentar-se de Brasília, na data de hoje, pediu-me, como
eu iria até Paragominas, que eu o representasse.
E, não podendo estar aqui, não pude votar, mas
queria fazer o registro favorável à indicação do Sr. Jaime
César de Moura Oliveira para Diretor da Anvisa, e do
Sr. Bruno Sobral de Carvalho para Diretor da Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – O pedido de V. Exª será registrado em Ata.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Faço isso, Senador Crivella, porque encaminhei à mesa
requerimento justiﬁcando a minha ausência, inclusive
com o ofício do Presidente Sarney ao Governador Jatene, relativamente à representação.
Mas ﬁz questão de ter ido ao Pará, a Paragominas, voltar a Belém, voltar a Brasília e vir ao plenário
registrar minha presença. Com isso, caiu o requerimento de justiﬁcativa de ausência; por isso tive que fazer
o registro da justiﬁcativa do voto para poder usar da
palavra nesta data. E o faço com a maior das alegrias,
porque o evento de hoje, no Município de Paragominas,
que vou relatar aqui para todo o Brasil, e parabenizando desde já o povo paraense, em especial, o povo de
Paragominas, servirá de exemplo, Senador Marcelo
Crivella, a todo o Brasil – a todo o Brasil.
Quatro anos atrás, mais ou menos, íamos a Paragominas com uma comissão de Senadores, formada por
requerimento de minha autoria, para, naquele município,
visitarmos uma ação do Ministério de Meio Ambiente,
promovida com o apoio da Polícia Federal, da Força
Nacional, lamentavelmente da Polícia Militar do Estado
do Pará, posta à disposição pela então Governadora,
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chamada Arco de Fogo, para combater o chamado
desmatamento dos municípios da Amazônia.
Mas, Senador Crivella, Paragominas entrou na
relação não pelo desmatamento que estava ocorrendo
naquele momento, mas pelo passivo ambiental acumulado. Porque é preciso que o Brasil saiba – o Pará
todo sabe – que Paragominas, há 17 anos, era conhecida como “Paragobala”. Realmente, não tinha destino,
não tinha rumo. Mas aquilo aconteceu no passado. Já,
naquela altura, não merecia estar na operação Arco
de Fogo, porque já estava no caminho exatamente
do desenvolvimento sustentável. Dissemos isso ao
Ministro Minc, mostramos isso ao Ministro Minc, mas
não adiantou.
Fomos recebidos, nós Senadores, não só o Senador Flexa Ribeiro, mas todos os Senadores que
compunham a comissão, e cantavam o Hino Nacional, indignados com a ação da Polícia Federal, com a
ação da Força Nacional, com a ação da Polícia Militar
do Estado do Pará.
Depois disso, o Município de Paragominas, pelas
suas administrações, ao longo desses 17 anos, oito
anos com o Prefeito Sidney Rosa, hoje Deputado Estadual e Secretário de Desenvolvimento; e, agora, com
seis anos de administração de Adnan Demachki, é um
Município modelo, sem sombra de dúvida, modelo nacional a ser seguido. E tem ganho todos os prêmios no
âmbito nacional, inclusive prêmios dados pelo Governo
do PT. O prefeito Adnan, do PSDB, tem vindo a Brasília
receber prêmios em razão da merenda escolar, meio
ambiente, todos dados pelo Governo do PT.
O Governador Simão Jatene foi o primeiro Governador da Amazônia, no seu primeiro governo, de 2002
a 2006, a aprovar o zoneamento econômico-ecológico.
Depois de ter sido discutido por toda a sociedade, em
várias audiências públicas, foi aprovado, por unanimidade, na Assembleia Legislativa.
Viemos com a então Ministra do Meio Ambiente,
Senadora Marina Silva, o então Governador Simão Jatene, o Senador Flexa Ribeiro, solicitar à Ministra que
a implantação do zoneamento econômico ecológico
não fosse feita, como dizia a norma, de uma única vez,
mas que fosse permitida a sua implantação na medida
em que fosse feito o detalhamento na escala de 1 para
250 mil por microrregião. A Ministra, de pronto, não só
atendeu ao que solicitávamos, ao que o Governador
solicitava, mas achou que era realmente uma medida
salutar, porque, implantado o saneamento, já se saberia
o que fazer em cada espaço daquela microrregião.
Lamentavelmente, não sei se devido à burocracia,
o decreto levou um ano e oito meses para ser aprovado e deﬁnido pela Casa Civil. Hoje, algumas áreas
do Pará já têm o seu zoneamento micro deﬁnido e em
funcionamento, e vai estar totalmente em funcionamen-
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to, tenho certeza absoluta, até o ﬁnal desse segundo
governo do Governador Simão Jatene.
Espero que a parceria que o Governador propõe
com o Governo Federal, permita, Senador Crivella,
que não tenhamos mais a intervenção do Governo
Federal nos Estados, e não é só no Pará não, mas
em todos os Estados da Federação, criando áreas de
preservação, sejam ambientais, indígenas, sem que
haja uma negociação, um respeito com os Estados
e os Municípios com referência ao zoneamento econômico ecológico, aqueles que já existem. Porque é
impossível que haja um ordenamento, por melhor que
seja, se não houver um respeito por parte da União
com os Estados e Municípios.
Mas, como dizia, o evento de hoje traz a todos
nós, paraenses, uma vontade, e eu diria mais do que
uma vontade, uma alegria enorme de ver que o Pará
retoma, em tão pouco tempo, menos de três meses de
governo, aquele amor, aquele sentimento de autoestima
que tinha sido totalmente perdido nesses quatro últimos
anos em relação ao destino do nosso Estado.
Hoje, em Paragominas, o Governador Simão Jatene lançou o programa Municípios Verdes.
Que programa é este, Presidente Senador Marcelo Crivella? É um programa em que o governo do
Estado chama os Municípios para que possam, aderindo a esse programa, criar instrumentos de desenvolvimento sustentável, que possa dar a cada um dos
Municípios participantes do programa condições para
se desenvolverem, atendendo à questão ambiental,
fazendo o seu reﬂorestamento, o desenvolvimento da
sua pecuária, da sua agroindústria, da sua agricultura, da sua indústria, dentro das condições em que se
possa conservar, desenvolvendo e desenvolver, conservando.
É muito melhor agir dessa forma, com atos objetivos, do que fazer seminários midiáticos, trazer personalidades internacionais para fazer discursos para
as câmeras de TV, apenas apontando o que se deve
fazer, e não dizendo como fazer.
Com o programa lançado hoje, o Governador
Simão Jatene pegou a semente plantada no Município de Paragominas e transplantou-a, dando oportunidade para que ela reproduzisse em todo Estado do
Pará. Havia, no auditório, mais de 60 prefeitos, que,
com certeza absoluta, irão aderir imediatamente a
esse programa.
Mas não foi só isso. Ele encaminhou à Assembleia Legislativa projeto criando o ICMS ecológico, o
ICMS verde. Sabe por que, Senador Crivella? Não
basta chamar o prefeito para ele aderir ao Programa
Município Verde. É preciso incentivar o prefeito para
que ele possa seguir o exemplo de Paragominas, que
fez com diﬁculdade, com suor, com a tenacidade dos
prefeitos Sidney e Adnan, e com o apoio da sociedade,
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com o apoio dos produtores rurais, com o apoio dos
agricultores familiares, dos vereadores, da sociedade,
de toda a população.
O Governador Simão Jatene manda para a Assembleia o projeto criando o ICMS ecológico, o ICMS
verde, mas não dentro dos 25% que a Constituição
manda que seja redistribuído do ICMS total para os
Municípios. Não! É um plus para aqueles Municípios
que, aderindo ao Programa Município Verde, cumpram com os objetivos do programa. Ou seja, é um
incentivo àqueles Municípios para que eles possam,
evidentemente, desenvolver de forma sustentável os
seus territórios.
Mais ainda: um outro projeto foi encaminhado
na data de hoje para reduzir as taxas, facilitar a regularização no Cadastro Anual Rural e favorecer os
Municípios que aderirem ao programa. Os produtores
rurais daqueles Municípios vão ter facilidades para
regularizem tanto a Licença Ambiental Rural quanto
o Cadastro Ambiental Rural.
Todos nós sabemos das diﬁculdades que aqueles produtores rurais, tanto os pequenos, os familiares,
como os médios e grandes, enfrentam para se regularizar. O Governador, então, reduziu valores nas taxas e
criou facilidades para aqueles Municípios, para aqueles
produtores que estão nos Municípios que aderirem ao
programa Municípios Verdes.
Também foi assinado um decreto que encaminha
recursos para modernizar o Iterpa, porque não basta – e o Governador Simão Jatene tem consciência
disso – dar todos esses instrumentos para incentivar
a regulamentação, é preciso também dar melhores
condições de atuação ao Iterpa, o Instituto de Terras
do Pará, recursos para sua modernização junto com
a Sema.
Senador Crivella, é uma alegria imensa poder
dizer que, na manhã/ tarde de hoje, no Município de
Paragominas, que ﬁca praticamente a trezentos quilômetros de Belém, participamos desse evento. Lá,
durante a campanha eleitoral de 2010, o Governador
Simão Jatene propôs um pacto a toda a sociedade
paraense, para se alcançar o desenvolvimento do
nosso Estado.
Hoje, assistimos ao pacto ampliado, porque participaram desse encontro, como eu disse, mais de sessenta Prefeitos; o Vice-Governador do Pará, Helenilson
Pontes; os Deputados Federais Wandecok Gonçalves,
Zenaldo Coutinho, que hoje é Chefe da Casa Civil, e
Asdrubal Bentes, que é hoje Secretário da Pesca; o
Deputado Estadual Manoel Pioneiro, que é Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado; os Deputados
Estaduais Ana Cunha, Márcio Miranda, Alessandro
Novelino e Fernando Coimbra; dezenas de Vereadores,
talvez mais de uma centena de Vereadores.
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Quero registrar também a presença do Presidente
da Famep; do Prefeito de Ananindeua, Helder Barbalho;
de representantes da Federação dos Prefeitos dos Municípios do Pará; do Prefeito anﬁtrião Adnan Demarki;
do Deputado Estadual Sidney Rosa, que, hoje, como
eu disse, é Secretário de Desenvolvimento; da Secretária de Meio Ambiente Teresa Cativo; do Ministério
Público, na pessoa do Procurador Daniel Azeredo; das
federações de produção, do setor produtivo, a Faepa,
com o companheiro Carlos Xavier; da Federação das
Indústrias, com o companheiro Conrado; do setor produtivo, dos trabalhadores.
Quero dar destaque especial aos representantes do Governo Federal presentes nessa reunião, ao
representante do Ministério do Meio Ambiente, Dr.
Roberto Vicentin; ao representante do Ministério de
Desenvolvimento Agrário, Dr. Carlos Guedes; e ao representante do Ministério de Integração Nacional, Dr.
Sérgio Castro. A ida desses representantes dos três
Ministérios citados é, sem sombra de dúvida, para nós,
paraenses, um fato de extrema importância, porque é
sinal de que o pacto proposto pelo Governador Simão
Jatene ecoa no Governo Federal.
O Governador Jatene tem sinalizado à Presidente Dilma que o Estado do Pará está aberto para ser
parceiro do Governo Federal nas políticas públicas
que venham trazer melhorias de qualidade de vida
para os paraenses e para os brasileiros que vivem
em nosso Estado.
O pacto pensado pelo Governador tem de abranger ações nas esferas federal, estadual e municipal,
de modo que os três entes federados possam agir
em conjunto para otimizar a utilização dos recursos,
que são escassos, para atender da melhor maneira
possível ao cidadão brasileiro e, nessa questão, ao
cidadão paraense.
Cito mais um dado, para que V. Exª, Senador Crivella, tenha uma ideia dos frutos desse encontro. No
Brasil inteiro, em função da operação Arco de Fogo,
há milhares de propriedades rurais embargadas pelo
Ibama, e, hoje, foi assinado um protocolo para que os
proprietários rurais que aderirem ao programa Municípios Verdes e que cumprirem seu registro em relação ao Cadastro Ambiental Rural e ao Licenciamento
Ambiental Rural tenham suas propriedades desembaraçadas pelo Ibama. Esse termo foi assinado pelo Ministério Público, representado pelo Procurador Daniel
Azeredo; pelo Presidente do Ibama; pela Secretária
do Meio Ambiente, Drª Teresa Cativo; pela Faepa; e
pela Federação dos Municípios do Estado do Pará. É
um ato inédito que permitiu desfazer o nó que o Ibama tinha dado e não sabia como desatar. No Pará, por
meio desse protocolo, por meio do programa lançado
pelo Governador, encontrou-se uma porta de saída
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para que se começasse, realmente, a voltar a atividade
naquelas propriedades embargadas.
Ao terminar, quero parabenizar, mais uma vez,
o Prefeito Adnan Demarki e o hoje Deputado Sidney
Rosa, os dois que começaram tudo isso com que o
Governador Simão Jatene conta hoje, que repercutiu
para todo o Estado do Pará.
Tenho certeza absoluta de que esse exemplo, hoje
lançado no Estado do Pará, frutiﬁcará em nível nacional,
em outros Estados, não somente da Amazônia, mas
de outras regiões do nosso País, que também poderão utilizar essa política, de forma que o Brasil possa
crescer corretamente, fazendo com que a preocupação com o meio ambiente não engesse a melhoria da
qualidade de vida do ser humano, mas que, pelo contrário, isso seja utilizado para que o ser humano tenha
cada vez mais uma qualidade de vida que se aproxime
daquela dos países de primeiro mundo. É com ações
como essa que vamos atingir, realmente, o resultado
que todos queremos: conservar, desenvolvendo; desenvolver, conservando.
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Parabéns ao Pará!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Parabéns a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro,
que é um gladiador incansável na defesa da sua gente
sofrida e valente. V. Exª está de parabéns.
Já estamos às 22h22min, e V. Exª, de maneira
altiva, ressaltando as virtudes, defendendo os protocolos, os programas nos seus pequenos Municípios.
Feliz o povo do Pará que conta com um representante com tamanho denodo, com tamanha bravura. Não
é de agora. São anos de labuta aqui, dias, semanas,
meses, anos de um labor inﬁndável.
Parabéns a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 261,DE 2011
Solicita Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
relativas à atuação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal
Requeiro, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a, 216, I e 217 do
RISF, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
pedido de informações, no sentido de se obter esclarecimentos, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sobre uso de
recursos do Banco destinados ao ﬁnanciamento, socorro e participação acionária em empresas. Solicitase ao BNDES:
Informar as empresas que receberam, nos últimos oito anos, recursos da ordem de ou superiores a
R$ 100 milhões, explicitando, em cada caso, as razões
que justiﬁcaram a utilização de recursos do Banco
e, quando possível, incluindo uma avaliação sobre a
operação efetuada;
Informar as empresas que, nos últimos oito anos,
passaram a contar com a participação acionária do
BNDES, explicitando, em cada caso, as razões que
justiﬁcaram a utilização de recursos do Banco e, quando possível, incluindo uma avaliação sobre a operação efetuada.
Justiﬁcação
Atualmente o BNDES é o principal instrumento
de ﬁnanciamento de longo prazo para a realização de
investimentos em todos os segmentos da economia
do país. Como instrumento para o desenvolvimento
econômico do País, o BNDES, é maior do que o Banco
Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento
e o Eximbank dos Estados Unidos, somados. A carteira de ﬁnanciamentos do BNDES supera a de bancos
como do Itaú-Unibanco, do Bradesco, do Santander e
do Banco do Brasil.
O fato de o BNDES ser público, usar dinheiro
subsidiado e ter se transformado numa das maiores
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instituições ﬁnanceiras do mundo, torna necessário o
acompanhamento de suas atividades. Cabe-nos, também, garantir que suas ações não se afastem desta
missão, assegurando-nos, por exemplo, que são transparentes os critérios adotados para a escolha dos empreendimentos a serem apoiados ou que são corretos
os aspectos considerados pelo Banco para que, em
alguns casos, além de ﬁnanciar projetos, também se
torne sócio das companhias apoiadas. Precisamos conhecer e aferir os controles existentes – antes, durante
e após estes processos de ﬁnanciamento ou de participação acionária – para avaliação das intervenções
do Banco. Sabemos, por aﬁrmações de sua diretoria,
que o BNDES apresenta alta taxa de sucesso e que
os ﬁnanciamentos concedidos têm trazido benefícios
expressivos ao país. Em resumo, os recursos do BNDES saem do contribuinte e, entendemos, a destinação que o Banco faz desse dinheiro e os resultados
econômicos e sociais que o país aufere devem ser
objeto de ﬁscalização desta Casa Legislativa, face à
competência constitucional que lhe é conferida.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2011. – Senador Itamar Franco.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – 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 N° 262, DE 2011
Requer, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, seja
consignado, nos anais do Senado, voto de Aplauso à
ministra Eliana Calmon, corregedora da Corregedoria
Nacional de Justiça, pela instalação e empenho para
o funcionamento do sistema de acompanhamento de
processos de relevância social, cujo objetivo é contribuir
para o cumprimento em tempo razoável dos escopos
jurídico, social e político do processo e proporcionar
a estrutura administrativa e condições ao magistrado,
compatíveis com a complexidade da causa.
Requer, ademais, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento da homenageada, ao presidente
do Conselho Nacional de Justiça, para a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, a Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho e para as Corregedorias-Gerais
das Justiças Estaduais e do Distrito Federal.
Justiﬁcação
A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem sua atua-
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ção orientada para a coordenação e execução de políticas públicas voltadas à atividade correcional e ao
bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais
e juízos do País.
Procurando contribuir com a efetivação do Projeto
Justiça Plena, cujas diretrizes foram estabelecidas pelo
CNJ por da Resolução nº 70, de 18 de março de 2009,
que dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário, a ministra Eliana
Calmon, que tomou posse em 8 de setembro de 2010,
publicou, por meio da portaria nº 77, de 23 de novembro de 2010, a composição do Colegiado que decidirá
sobre a inclusão dos processos considerados de relevância social no sistema de acompanhamento.
O acompanhamento de processos de relevância
social objetiva coordenar ações que possam dar efetividade à jurisdição em demandas de grande interesse
da sociedade.
Poderão ﬁcar sob acompanhamento da Corregedoria Nacional de Justiça os processos de grande
repercussão social, independentemente da data do
ajuizamento e da natureza da demanda, para a conclusão da prestação jurisdicional. Por exemplo, poderão
ser acompanhados processos criminais, ações civis
públicas, inclusive de interesse de idosos, crianças
e adolescentes, ações populares, ações de defesa
do consumidor, ações de improbidade administrativa,
ações ambientais, com potencial para repercutir de
forma importante na coletividade.
O sistema de acompanhamento de processos
terá a Coordenação compartilhada da Corregedoria
Nacional de Justiça – CNJ, da Corregedoria-Geral da
Justiça Federal; da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, das Corregedorias-Gerais das Justiças Estaduais e do Distrito Federal e a participação do Ministério da Justiça, da Advocacia Geral da União, da
Secretaria de Direitos Humanos – SDH, do Conselho
Nacional do Ministério Público – CNMP, da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, da Defensoria Pública da
União e dos Estados e da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão – MPF.
Prestar apoio administrativo à gestão de processos; zelar pela independência, imparcialidade e
aplicação do princípio do juiz natural; contribuir para o
cumprimento em tempo razoável dos escopos jurídico,
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social e político do processo; proporcionar a estrutura
administrativa e condições ao magistrado, compatíveis com a complexidade da causa, são os objetivos
do sistema de acompanhamento de processos de relevância social.
Os processos poderão ser indicados para acompanhamento pela coordenação do projeto, pelos participantes ou pelo juiz do processo. A indicação deverá informar o número do processo, a identiﬁcação do
órgão julgador, a data do ajuizamento, o resumo do
andamento, a data da distribuição no órgão julgador
atual e o fundamento para a sua inclusão. O sistema de
acompanhamento compreende a publicidade dos atos
processuais, preservado o sigilo, quando decretado,
o apoio técnico ao juiz do processo e a inspeção para
diagnóstico dos óbices à sua regular tramitação.
A inclusão do processo no sistema de acompanhamento depende de ato da Corregedoria Nacional
de Justiça.
O processo poderá ser excluído do sistema de
acompanhamento quando não mais subsistirem os
requisitos que justiﬁcaram a sua inclusão.
O programa tem como meta, com reavaliação a
cada trimestre, o acompanhamento de 200 processos,
sendo 100 processos no primeiro ano, e mais 100 no
segundo ano.
Atualmente, de acordo com a página do CNJ, o
programa conta com 15 processos em andamento e
27 pendentes de inclusão.
A preocupação com o tempo de resposta do Poder
Judiciário em processos considerados de relevância
social e com a garantia da estrutura administrativa e
condições ao magistrado, compatíveis com a complexidade da causa, é efetivamente digna de aplauso deste
Parlamento. – Senadora Kátia Abreu.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – 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:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 264, DE 2011
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro licença para ausentar-me dos
trabalhos da Casa, em missão parlamentar, no período
de 1º a 4 de maio do corrente a ﬁm de participar como
representante do Senado Federal na conferência do
Milken Institute’ 2011 Global Conference a ser realizado na cidade de Los Angeles, CA – EUA.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que
estarei ausente do país no período de 29 de abril a 6
do corrente ano.
Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique
da Silveira
(Às Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 265, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do
Projeto de Lei do Senado nº 31, de 2011, de minha
autoria, para a feitura de adequação em seu texto.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2011. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 734, de 2007,
do Senador Arthur Virgílio, que altera a Lei nº 10.883,
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de 16 de junho de 2004, para acrescentar atribuição
ao Cargo de Fiscal Federal Agropecuário.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência lembra ao Plenário que
o tempo dos oradores do Período do Expediente da
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sessão deliberativa ordinária de amanhã, dia 24, será
destinado a comemorar os 20 anos do Mercosul.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência recebeu o Aviso nº 207, de
2011, na origem, do Tribunal de Contas da União, comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 1,
de 2011, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal
como processo nº TC – 006.387/2011-0, e o seu envio
ao setor competente para as providências cabíveis.
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PMDB
André Zacharow
Genecias Noronha
João Magalhães
José Priante
Marçal Filho

Benjamin Maranhão
Danilo Forte

PSDB
Raimundo Gomes de Matos
Rogério Marinho
Sergio Guerra

É o seguinte o Aviso:

PP

Aviso nº 207 – GP/TCU
Brasília, 21 de março de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 331 (SF), de 16-3-2011, por
meio do qual Vossa Excelência encaminhada a este
Tribunal autógrafo da Resolução nº 1, de 2011 (SF),
que “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); e a recomendação para que o Tribunal
de Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-006.387/2011-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O Aviso nº 207, de 2011, foi juntado ao
processado da Resolução nº 1, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência designa, de conformidade
com o Ofício nº 326/2011/SGM/P, do Presidente da
Câmara dos Deputados, os seguintes Deputados para
integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO:

Dilceu Speraﬁco
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Britto

Claudio Cajado
Júlio Cesar
Vitor Penido

Alexandre Leite
Heuler Cruvinel
PR

Giroto
Wellington Roberto

Gorete Pereira
João Carlos Bacelar
PSB

Gonzaga Patriota
Valtenir Pereira

Audifax
Edson Silva
PDT

Ademir Camilo
João Dado

Marcelo Matos
Sueli Vidigal
Bloco PV/PPS

Fábio Ramalho (PV)
Rubens Bueno (PPS)

Antônio Roberto (PV)
Moreira Mendes (PPS)
PTB

Nilton Capixaba

Alex Canziani
PSC

Edmar Arruda

Hugo Leal
PCdoB

Suplentes

Luciana Santos

Daniel Almeida
PRB*

PT
Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
Gilmar Machado
Rui Costa
Weliton Prado

Carlos Magno
Luiz Argôlo
Roberto Teixeira

DEM

DEPUTADOS
Titulares

Carlos Brandão
Domingos Sávio
Vaz de Lima

Dalva Figueiredo
José Airton
Ronaldo Zulke
Valmir Assunção
Zé Geraldo

Jorge Pinheiro

1. Márcio Marinho

*Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nº 2, de
2000-CN.

É o seguinte o ofício:
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Of. nº 326/201/SGM/P
Brasília, 23 de março de 2011
Assunto: Indicação de membros para a comissão
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização
– CMO.
Senhor Presidente,
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EM atenção ao Ofício nº 72/2011-CN, recebido
em 16 de fevereiro de 2011, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a relação dos Deputados,
indicados pelas Lideranças, para o preenchimento
das vagas destinadas às suas bancadas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
– Atenciosamente, Marco Maia, Presidente.

MARÇO 2011
08048

Quinta-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados sobre a composição da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 55, de 2011 (nº 76/2011, na origem), da Senhora
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Presidente da República, submetendo à apreciação
do Senado a indicação do Senhor MARCOS PAULO
VERISSIMO para exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE
do Ministério da Justiça, na vaga do Senhor Fernando
de Magalhães Furlan.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, proposta de emenda à
Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – 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 será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 57/2011 – GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico para a V.Exª, o
Senador Paulo Bauer, para integrar, como titular, a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em substituição a Senadora Lúcia Vânia.
Na oportunidade, renovo protesto de apreço e
distinta consideração. – Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB
Ofício nº 58/11-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V.Exª, o Senador
Mário Couto, para integrar, como titular, a Comissão
de Serviços de Infraestrutura, em Substituição ao Senador Paulo Bauner.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício nº 59/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio
Nunes, para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos
Econômicos, em substituição ao Senador Aécio Neves,
que passará a integrar a Comissão como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração. – Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB.
Ofício nº 60/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro
Miranda, para integrar, como titular, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em substituição a Senadora Lúcia Vânia.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração. – Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB.
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Ofício nº 61/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa
Ribeiro, para integrar, com o suplente, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao Senador Cícero Lucena.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício nº 63/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regi mentais, indico o Senador Flexa Ribeiro, para integrar, como titular, a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, em substituição a Senadora Marisa Serrano, que passará a integrar a Comissão como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 62/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio Nunes, para integrar, como suplente, a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração. – Atenciosamente, Senador Álvaro
Dias, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência designa o Senador Aloysio
Nunes para integrar a Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, na condição de suplente, conforme o ofício
nº 62, de 2011, da Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Ofício nº 64/11-GLPSDB
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Ofício Nº 10/2011-PRES/CAS
Brasília, de março de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que
a partir desta data, a Senadora Marisa Serrano deixa
de integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício nº 65/11-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que
a partir desta data, a Senadora Lúcia Vânia deixa de
integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta Consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício nº 66/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V.Exª, que
a partir desta data, o Senador Cícero Lucena deixa
de integrar, como Suplente, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.

Brasília, 23 de março de 2011
Assunto: Criação de Subcomissão Temporária
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em Reunião Extraordinária realizada no dia
16 de março do corrente ano, aprovou o Requerimento nº 2, de 2011-CAS, cópia em anexo, de iniciativa do Senador Wellington Dias e da Senadora
Ana Amélia, que cria a Subcomissão Temporária de
Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de
Álcool, “Crack” e outras drogas, com fundamento
no art. 73 combinado com o art. 89, inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, composta
por cinco (5) membros titulares e cinco (5) membros suplentes.
Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 11/2011 – PRES/CAS
Brasília, 23 de março de 2011
Assunto: Membros das Subcomissões da CAS.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, de acordo
com o Art. 89, inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, designei na data de hoje os membros
das Subcomissões Permanentes e da Subcomissão
Temporária da Comissão de Assuntos Sociais, conforme documento em anexo.
Cordialmente, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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Ofício n º 18/11-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 23 de março de 2011
Assunto: Criação de Subcomissão Temporária
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Subcomissão Temporária para análise do Projeto de Resolução
nº 96, de 2009 que, “Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído pela Resolução n
º 58, de 1972, e posteriores modiﬁcações” instalou-se
em reunião realizada no dia 16 de março do corrente,
ocasião em que, ainda, o Senador Eduardo Suplicy foi
eleito Presidente e, ato contínuo, designou Relator o
Senador Ricardo Ferraço.
Aproveito a oportunidade para renovar protesto
de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Eunício de Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Os Srs. Senadores Romero Jucá e Ciro
Nogueira enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, uma das grandes inovações trazidas pelo
governo de Luiz Inácio Lula da Silva à Administração
Federal foi o destacamento do setor de Aquicultura e
Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao criar a Secretaria Especial da Aquicultura
e Pesca (SEAP/PR), por meio da Medida Provisória
nº 103, de 2003, convertida na Lei nº 10.683, depois
elevada à categoria de Ministério, pela Lei nº 11.958,
de 2009, Lula estabeleceu o marco de uma nova política de gestão e ordenamento do setor, mantendo o
compromisso com a sustentabilidade ambiental no uso
dos recursos pesqueiros.
De fato, o País precisava reconhecer sua vocação
para a pesca e a aquicultura: com um litoral de mais
de 8,5 mil quilômetros de extensão, o maior volume do
mundo de água em grandes bacias ﬂuviais, além de
cerca de 5 milhões de hectares de represas e lagoas,
era mesmo um desperdício não termos políticas federais especíﬁcas para o setor. O baixo nível de instrução
e qualiﬁcação da maioria das nossas comunidades
pesqueiras era mais um fator a exigir ação do Estado,
por acrescentar à questão um aspecto social. Fazer
chegar o Estado a essa população era mesmo dever
de um Governo popular.
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Do outro lado, do mercado consumidor, o brasileiro médio compra até hoje pouco pescado, se comparado a outros povos litorâneos e ribeirinhos. Dados
da FAO, publicados em fevereiro deste ano, mostram
que o consumo médio de pescado per capita no mundo
atingiu 17 kg anuais; no Brasil, o consumo médio anual
está muito abaixo de 10 kg por habitante.
Uma das ações imediatas da SEAP, após sua
criação, foi a busca de parcerias com o Ministério da
Educação, especialmente com a Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica, para a alfabetização e
qualiﬁcação proﬁssional desses trabalhadores. Já em
dezembro de 2006, a partir do Acordo de Cooperação n° 2, passaram os dois Ministérios a implementar
uma política para educação e formação proﬁssional
nas áreas da pesca marinha (oceânica) e continental
(rios e lagos), e da aquicultura familiar.
Desde o início desses acordos, foram criados mais
de 20 núcleos de pesca em todo o País. Implantaramse também 45 cursos técnicos de pesca, centros importantes para capacitar jovens brasileiros a explorar
a pesca como atividade econômica. Os critérios para
deﬁnição desses núcleos de pesca foram: o potencial
pesqueiro da região, a representatividade das comunidades ribeirinhas e tradicionais que vivem da atividade,
a localização geográﬁca propícia ao desempenho da
pesca e o número de pessoas com baixa escolaridade. Para se ter uma ideia do signiﬁcado dessas medidas, basta dizer que, ao longo de quase um século de
existência da Rede Federal de Educação Proﬁssional,
Cientíﬁca e Tecnológica, apenas 6 cursos na área de
pesca haviam sido criados antes do governo Lula.
De grande relevo foi também a 2ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, promovida pela SEAP e
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca (Conape). Sob o tema “A consolidação
da Política Nacional de Aquicultura e Pesca”, foi ali que
se aprovou a proposta de centralização de todas as
competências relativas ao desenvolvimento do setor
em um único órgão de governo, com a transformação
da SEAP em Ministério.
Devemos ter em mente que, no mundo, 540 milhões de pessoas vivem da pesca e da aquicultura –
8% da população global. No comércio internacional,
circularam em 2008 produtos derivados do pescado
no valor de US$ 102 bilhões, o maior entre os produtos alimentícios. O Brasil participa desse mercado com
um volume irrisório, notadamente para um país com
o nosso potencial.
Doravante, porém, com a existência de uma instituição permanente, e a vigência da nova Lei da Pesca
e Aquicultura, sancionada no mesmo dia da criação do
Ministério, o País dispõe de instrumentos para orientar
o setor e dar nova segurança e novo futuro aos que
produzem. Uma obra deﬁnitiva da administração Lula,
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a que a Presidente Dilma Rousseff dá continuidade,
com o Ministério agora conﬁado à ex-Senadora Ideli
Salvatti, de Santa Catarina, Estado dos mais ligados
à pesca.
Finalizo dizendo que, para Timothy Hurst, um dos
principais estudiosos da sustentabilidade dos ecossistemas marinhos, a aquicultura é o futuro da produção
pesqueira em todo o mundo, com o ﬁm da pesca aberta.
O Brasil, como se vê, entrou no caminho correto.
Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, vou ser breve. Quero apenas fazer
um registro, que considero da maior importância para
a questão da segurança pública. Venho a esta tribuna para pedir apoio ao Projeto de Lei do Senado nº
90, de 2011, de minha iniciativa, cuja ﬁnalidade é dar
uma resposta efetiva à sociedade no que se refere ao
combate à criminalidade.
Trata-se de uma proposta que visa a alterar dispositivo da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, para agravar o regime de cumprimento de pena do condenado
pela prática de crime hediondo. Conforme proponho,
a progressão de regime dos condenados por esses
tipos de crimes seria concedida após o cumprimento
de três quintos da pena, se o apenado for primário, e
de quatro quintos, se reincidente.
Tenho muitos argumentos para conquistar o apoiamento daqueles que ainda não se convenceram de
que somente maior rigidez da legislação poderá inibir
a ação dos bandidos.
Quero lembrar que a Lei dos Crimes Hediondos
diz que, para que seja possível a progressão, condenados por tais crimes terão de cumprir dois quintos
da pena, se forem primários, e três quintos se reincidentes.
Também é importante destacar que o Supremo
Tribunal Federal declarou inconstitucional o Artigo da
Lei de Crimes Hediondos que vedava a progressão,
por considerar que o dispositivo agredia o princípio da
individualização da pena.
Ressalto, assim, que não negamos os direitos
humanos – longe disso. Respeitamos o direito de o
condenado poder se recuperar.
Sabemos, também, Senhor Presidente, que o
direito é dinâmico.
A ordem jurídica emana do comportamento social. E se a sociedade, na época da discussão da Lei
de Crimes Hediondos, já almejava um grande rigor
para com esses criminosos, hoje, esse clamor é muito maior.
Sr. Presidente, a reincidência criminal é rotina
em todo o País. Há estudos em algumas capitais que
indicam que de cada dez presos que são postos em
liberdade, apenas dois saem com a intenção de nun-
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ca mais voltar para o presídio. Ou seja, 80% são, de
alguma forma, levados a praticar os mesmos atos; há
levantamentos que chegam a apontar um índice de
até 90%.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: temos de
enfrentar a discussão sobre a reincidência de criminosos e os benefícios concedidos aos detentos que não
poderiam ter sido soltos. A segurança pública é uma
preocupação de todos e o aumento da criminalidade
ameaça a todos nós.
A imprensa noticia casos graves de violência
diariamente. Quem não se lembra do recente episódio do pedreiro que chegou a matar seis adolescentes em Luziânia, cidade próxima a Brasília? Aqueles
crimes que chocaram o país foram cometidos pelo
pedreiro Admar de Jesus, uma semana depois desse
assassino ter sido beneﬁciado com a progressão de
regime. Assim como esse caso, outros semelhantes
se multiplicam pelo país afora. Homicidas, latrocidas,
estupradores, enﬁm, variados tipos de criminosos de
grande potencial ofensivo estão por aí, aterrorizando
nossas famílias e é por isso que eu insisto: as penas
devem ser duras para inibir os criminosos e proteger
a sociedade.
Por último, peço a mobilização de todos para
que o Projeto de Lei do Senado 90/2011 avance com
celeridade. A sociedade brasileira necessita de uma
resposta urgente do Poder Legislativo, que tem o dever de propor soluções que ofereçam mais segurança
à população.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – São 22h22. Nada mais havendo a tratar e não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos
Fundamentais ao livre exercício da crença e
dos cultos religiosos).
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2
REQUERIMENTO Nº 903, DE 2010

7
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2010

Votação, em turno único, do Requerimento nº 903, de 2010, do Senador César Borges,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169, de
2008; 477 e 494, de 2009; com o Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 1999, por tratarem
de matérias correlatas (reciclagem de embalagens utilizadas).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 974, de 2010, do Senador Valter Pereira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 28, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

3
REQUERIMENTO Nº 917, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 917, de 2010, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando seja dispensado, nos termos do art.
119 do Regimento Interno, o parecer da Comissão de Serviços de Infraestrutura sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2007 (distribuição de conteúdo por meio eletrônico).
4
REQUERIMENTO Nº 927, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 927, de 2010, do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 366, de 2009; dos
Projetos de Lei do Senado nºs 241, de 2009;
e 93, de 2010, a ﬁm de que tenha tramitação
autônoma (alterações na lei eleitoral).
5
REQUERIMENTO Nº 972, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 972, de 2010, do Senador Osmar
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 28, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (altera a lei que dispõe sobre
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
dos Despachantes Documentalistas).
6
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 973, de 2010, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2010, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania.

8
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 974, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 28, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
9
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 976, de 2010, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2008, que tramita em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 420, de 2005; e 316, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo (proíbe fumar
em ambientes fechados).
10
REQUERIMENTO Nº 980, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 980, de 2010, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 522, de 2007, do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2010, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (ausência do trabalho para acompanhamento e assistência a
dependente portador de deﬁciência).
11
REQUERIMENTO Nº 993, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 993, de 2010, da Senadora Marisa
Serrano, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2009; e
dos Projetos de Lei do Senado nºs 232 e 254,
de 2010; com o Projeto de Lei da Câmara nº
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171, de 2009; que já se encontra apensado
aos Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143,
155 e 371, de 2008; 103 e 279, de 2009; e 95,
de 2010, por regularem matérias correlatas
(alteração nos currículos escolares).
12
REQUERIMENTO Nº 1008, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.008, de 2010, do Senador Roberto
Cavalcanti, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2007, que
tramita em conjunto com o Projeto de Lei da
Câmara nº 23, de 2010, e o Projeto de Lei do
Senado nº 146, de 2007, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (elaboração e arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos).
13
REQUERIMENTO Nº 1.009, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.009, de 2010, do Senador Cristovam
Buarque, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2007, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (agente
público portar arma de fogo).
14
REQUERIMENTO Nº 72, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 72, de 2011, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando o desapensamento da Proposta
de Emenda à Constituição nº 12, de 2009;
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
17, de 2007; 9, 20 e 35, de 2009, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (compensações
ﬁnanceiras a Estados e Municípios).
15
REQUERIMENTO Nº 73, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 73, de 2011, do Senador Romero Jucá,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2010 ¿ Complementar, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão de aposentadoria
especial à pessoa com deﬁciência).
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16
REQUERIMENTO Nº 160, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 160, de 2011, do Senador Waldemir
Moka, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (altera a Lei dos Agrotóxicos).
17
REQUERIMENTO Nº 230, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 230, de 2011, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (altera a Lei dos Agrotóxicos).
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 22 horas e 22
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
JOSÉ SARNEY
23-3-2011
quarta-feira
10h30 – Deputado Luciano Moreira, acompanhado
de Líderes Políticos do Maranhão
Sala de Audiências
11h – Renato Lopes Silveira, presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica, Herbert Conceição,
presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, e
Nivaldo José Bósio, presidente da Federação Brasileira de Geologia.
Sala de Audiências
11h30 – Senadora Vanessa Graziotin acompanhada da Diretoria da Federação Nacional de Jornalistas – FENAJ
Sala de Audiências
15h – Reunião da Bancada do PMDB, com a presença do Excelentíssimo Senhor Michel Temer,
Vice-Presidente da República.
Gabinete da Liderança
16h – Ordem do Dia
Plenário
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Ata da 35ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 24 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Marta Suplicy e dos Srs. João Pedro, Mozarildo Cavalcanti,
Pedro Taques, Paulo Paim e Valdir Raupp
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 09 minutos, e encerra-se às 21 horas)

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.
O tempo dos oradores do Período do Expediente
da presente sessão será destinado a comemorar os
vinte anos do Mercado Comum do Sul (Mercosul), nos
termos dos Requerimentos nºs 110 e 115, de 2011,
do Senador João Pedro e outros Senadores.
Composição da Mesa.
Convido para estar aqui conosco o SubsecretárioGeral da América do Sul, Central e Caribe, representando o Ministério das Relações Exteriores, o Exmº
Sr. Embaixador Antônio Simões; o Senador Fernando
Collor de Mello, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do Senado; e o primeiro
signatário da presente sessão, Exmº Sr. Senador João
Pedro. (Pausa.)
Convido, agora, todos para, de pé, cantarmos o
Hino Nacional brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional brasileiro.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Concedo a palavra ao Senador João Pedro,
primeiro subscritor do requerimento.
Antes, eu gostaria de anunciar a presença do Embaixador do Suriname, Excelentíssimo Sr. Marlon Faisal
Mohamed-Hoesein; da Coordenadora da Assessoria
Parlamentar do Ministério das Relações Exteriores,
Excelentíssima Srª Ministra Claudia Fonseca Buzzi
Freire; do Primeiro-Secretário da Assessoria Especial
de Assuntos Federativos e Parlamentares do Ministério
das Relações Exteriores, Sr. Aurélio Viotti.
Vou antecipar, então, a palavra da Senadora
Marisa Serrano, enquanto aguardamos o primeiro
signatário.
Com a palavra a Senadora Marisa, por favor.
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada.
Srª Presidente Marta Suplicy; Sr. Fernando Collor,
que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; nosso representante aqui do Itamaraty;
e, principalmente, quem propôs esta sessão solene, Senador João Pedro; senhoras e senhores, acredito que,
passados 20 anos, nós temos muito o que comemorar
e festejar os avanços do Mercosul, não só na área econômica, mas também na área cultural, na área social
e na área das relações entre os nossos países.
O Mercado Comum do Sul conseguiu adotar a
tarifa externa comum e tornou-se uma união aduaneira.
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Era um antigo sonho de todos aqueles que trabalham
e lutam pela consolidação do Mercosul.
Há um forte compromisso com a democracia, a
partir de iniciativas como a da Unasul, por exemplo,
junto com o Mercosul, de estabelecer um protocolo de
sanções diplomáticas, políticas e comerciais para prevenir, por exemplo, golpes de Estado aqui, na América
do Sul. Essa consolidação da democracia, desde o Protocolo de Chihuahua, é fundamental para todos nós.
O Mercosul, portanto, soma aspectos positivos
na signiﬁcativa, mas eu sei também árdua e adversa
jornada de duas décadas em busca dessa integração
regional.
O Mercosul foi inspirado no antigo Mercado Comum Europeu e, apesar de todas as adversidades, acredito que ele veio para ﬁcar. Hoje, ele praticamente se
consolidou na conﬁguração das nações do mundo.
Esse sonho da integração continental latino-americano é um sonho de muito tempo, é um sonho que
rondou muitos visionários. E aí eu queria lembrar Simon Bolívar, que lutou muito para formar uma grande
nação latino-americana.
É claro que obstáculos sempre se interpuseram
a isso, e aqui eu queria lembrar alguns deles. A visão
nacionalista de alguns países foi um obstáculo, mas foi
obstáculo também a falta de complementaridade das
nossas economias, e, não menos importante, houve
aí um conﬂito entre as tendências hegemônicas do
Brasil e da Argentina.
É nesse histórico de desconﬁança e, às vezes,
de franca hostilidade que se deve entender como um
grande passo a iniciativa do Presidente Sarney, pelo
Brasil, e do Presidente Alfonsín, pela Argentina, de
estabelecer, em 1985, as bases do que viria a ser o
Mercosul. As duas maiores nações sul-americanas – às
quais se juntariam, em seguida, Paraguai e Uruguai –
deixavam de lado suas diferenças e resolviam buscar
novos rumos para uma caminhada conjunta em prol
de interesses comuns.
Ao longo desses 20 anos, muito já se caminhou
no sentido de uma integração econômica dos nossos
países, e o Mercosul se consolida como uma realidade,
sobretudo para os Estados da federação que fazem
fronteira com os países-parceiros, como é o caso do
meu Estado, o Mato Grosso do Sul.
Eu acredito que falta ainda que tenhamos uma
necessária maior integração e maior conhecimento do
que é o Mercosul, pelos brasileiros de todos os quadrantes, de todos os Estados. Eu quis aqui ressaltar
que os Estados de fronteira, principalmente de fronteira
com os países do Mercosul, têm essa identidade mais
próxima. É o caso, como eu disse, do meu Estado do
Mato Grosso do Sul. Principalmente, eu gostaria de
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dizer que venho de uma cidade que faz fronteira com
o Paraguai. Então, sou fronteiriça. Nasci na fronteira
com o Paraguai e sei o que signiﬁca a integração, a
importância da integração sul-americana.
Portanto, à medida que as economias se harmonizam e ocorrem realmente ganhos de escala, vem a
hora de se pensar mais detidamente em outras formas
de integração. E aí quero destacar que durante muito
tempo o Mercosul foi pensado apenas como uma integração econômica. E agora é que nós começamos
mais detidamente a pensar que não é só uma integração econômica. Tem que ser uma integração cultural
e educacional, uma integração dos nossos povos em
todas as áreas. Isso é sumamente importante.
Nós temos os nossos laços muito grandes com
esses países, como eu disse, principalmente na fronteira, e é uma lástima que a gente desconheça a vida
dos habitantes do Mercosul. Nós vivemos muito voltados para o Atlântico, para uma cultura muito baseada
na cultura americana, e a gente esquece um pouquinho dessa integração, o que acho ser um erro nosso
que devemos corrigir.
Ressalto também que ainda há grandes desaﬁos
a serem enfrentados para concretizar a integração dos
países do bloco: a coordenação de políticas macroeconômicas, a liberalização do comércio de serviços,
a livre circulação de mão de obra e de capitais, a integração das matrizes energéticas, obras de infraestrutura e maior harmonização entre as legislações de
nossos países são alguns exemplos. Eu sei que em
todas as áreas nós estamos avançando, mas precisamos muito mais ainda para ver o Mercosul realmente
consolidado.
Além disso, é preciso que se diga, Srªs e Srs.
Senadores, que o Mercosul, mesmo festejando agora
a sua segunda década de existência, ainda se encontra sujeito à sazonal instabilidade, notadamente econômica, mas também política, que assola os nossos
parceiros.
O assombro de um personalismo político renitente, traço da política latino-americana em sua pior
expressão, muitas vezes impede ou aborta políticas de
Estado que visam a harmonizar interesses domésticos
e internacionais.
A notória assimetria no âmbito socioeconômico,
que nos últimos anos lastimavelmente se agravou nos
países do Prata, também conspira, de forma perversa, contra o aprimoramento institucional de um espaço comum.
Ao observar e analisar de forma crítica essas
tribulações, Srª Presidente, como sincera entusiasta
da integração regional – como eu disse, sou ﬁlha da
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fronteira –, creio que a verdadeira consolidação do
Mercosul passa necessariamente pelo cidadão.
A percepção que tenho na atualidade é justamente essa. O Mercosul foi-se estruturando burocraticamente – até mesmo o envolvimento político efetivo do
Poder Legislativo de cada um dos Estados-membros
foi tardio, e esqueceu-se por completo da sua razão
de ser: o cidadão. Esta Casa, o Congresso Nacional,
ainda tem diﬁculdade de entender todo o processo de
caminhada do Mercosul.
Hoje mesmo estive junto com o Presidente Sarney,
com a Vice-Presidente Marta Suplicy e com a Mesa
Diretora da Casa discutindo como fazer para que o
nosso Congresso Nacional possa indicar os membros
para o Parlamento do Mercosul. Desde dezembro, o
Parlamento está sem se reunir, porque o Brasil não
tinha feito as indicações que precisaria fazer para os
parlamentares do Mercosul.
Quer dizer, essas diﬁculdades, às vezes, a gente
tem que transpor. Graças a Deus, foi aprovado unanimemente pela Mesa Diretora do Senado, como tinha
sido aprovado pela Câmara, e agora, depois de uma
sessão do Congresso, ﬁnalmente nós teremos os novos
representantes do Brasil no Parlamento do Mercosul.
Enﬁm, qual o sentido do Mercosul senão a promoção e o desenvolvimento das diversas sociedades
que abriga e de todos os seus integrantes? Nós conhecermos mais o povo paraguaio, o povo argentino,
o povo uruguaio, e eles nos conhecerem também.
Penso que o Mercosul – construção política de um
Cone Sul que energiza e precisa de mais apoio, mais
força de todo o continente para se consolidar – vai ter
o apelo após a consolidação do conhecimento do cidadão dos nossos países. O cidadão brasileiro precisa
conhecer o Mercosul e saber da sua importância.
Defendo também que precisamos aumentar a
visibilidade do Mercosul no mundo, não só entre os
nossos países, e promover o fortalecimento institucional do bloco, reforçando, por exemplo, o Parlasul, que
é o Parlamento do Mercosul – do qual me orgulho de
ter feito parte durante esses últimos anos. E devemos
também criar uma agenda social, a ﬁm de reduzir as
desigualdades e valorizar o ser humano dos nossos
países.
Deixo, aqui, portanto, o meu compromisso com a
integração latino-americana e principalmente o compromisso de todos aqueles que, de alguma forma, estão
inseridos no trabalho de fortalecimento do Mercosul,
para que juntos nós possamos continuar fazendo dessa
integração a razão forte de ser dos nossos países.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Agradeço à Senadora Marisa Serrano.
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Quero comunicar também a presença do Embaixador do Paraguai, Exmº Sr. Didier César Olmedo
Adorno; do Embaixador do Uruguai, Exmº Sr. Carlos
Amorín; do Embaixador da Venezuela, o Exmº Sr. Maximilien Sánchez Arveláiz; e do caro amigo de longa
data, Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, aqui
como alto representante do Mercosul.
No dia 26 de março de 1991, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai assinaram, na capital paraguaia, o Tratado de Assunção, que instituiu o Mercado
Comum do Sul (Mercosul), naquela que entendemos
ser a mais importante iniciativa diplomática dos países
do Cone Sul no século XX.
Essa foi uma ideia que foi montada e negociada
pelo então Presidente Sarney com o então Presidente
Alfonsín, que, na próxima gestão, com empolgação, foi
assinada pelo então Presidente Fernando Collor.
O Tratado de Assunção consolidou um processo
anterior de aproximação entre Argentina e Brasil, tendo coincidido com o período de redemocratização dos
países da América do Sul. O ﬁm das ditaduras militares na região serviu para o revigoramento de valores
partilhados entre os Estados fundadores do Mercosul,
a cada dia mais comprometidos com a consolidação e
o aprofundamento da democracia, na sua expressão
política e também no seu alcance econômico.
O Tratado de Assunção lista nossos objetivos
comuns, cujo largo alcance abarca desde a proteção
ao meio ambiente e os direitos humanos até o desenvolvimento socioeconômico com equidade. Para a realização de tais aspirações, o meio vislumbrado foi a
integração das economias da Argentina, do Brasil, do
Paraguai e do Uruguai por iniciativas como a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC) aos
Estados Partes, a adoção de uma política comercial
comum, a coordenação de políticas macroeconômicas
e setoriais, entre outras.
Pouco mais de três anos após a assinatura do
Tratado de Assunção, a Cúpula de Presidentes, na
cidade de Ouro Preto, no mês de dezembro de 1994,
resultou na aprovação do Protocolo de Ouro Preto, que
estabeleceu a estrutura institucional do bloco, dotando-o
de personalidade jurídica internacional.
Desde então, o Mercosul consolidou-se como
União Aduaneira, que em muito dinamizou os ﬂuxos de
comércio entre os Estados Partes, agregando escala
e competitividade às quatro economias nacionais. O
bloco, todavia, não se restringe a seu aspecto comercial, e vem servindo de lastro democrático aos países
da América do Sul, na medida em que o compromisso
democrático é condição de base para o ingresso e a
permanência dos Estados Partes no Mercosul.
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Srªs e Srs. Senadores, o Mercosul, além dos
quatros Estados fundadores, conta com a Bolívia, o
Chile, a Colômbia, o Peru e o Equador na condição
de Estados associados, e a República Bolivariana da
Venezuela se encontra em vias de ingressar no bloco.
A despeito de suas naturais diﬁculdades, dada a complexidade de um processo de integração econômica
entre países soberanos, os vinte anos do Tratado de
Assunção indicam que esse processo veio para ﬁcar.
Os vinte anos do Tratado de Assunção, portanto, devem nos servir de inspiração para guiar nossos
esforços nos próximos vinte anos; devem servir para,
juntos, buscarmos a energia necessária para um vigoroso relançamento do Mercosul que viabilize a nossa
união aduaneira e que aprofunde a discussão para
além dela, talvez mesmo com o futuro estabelecimento
de uma moeda comum entre os integrantes do bloco.
Nos vinte anos da assinatura e ratiﬁcação do Tratado de Assunção, temos o que comemorar, não tenho
dúvida, no processo de construção do nosso espaço
econômico comum. Que as nossas circunstanciais diﬁculdades nos sirvam, hoje e sempre, de estímulo e
motor para novos e vigorosos passos do Mercosul.
Obrigada.
Passo a palavra agora para o Senador João Pedro, primeiro subscritor desse requerimento. Após a
fala dele, passarei a Presidência a S. Exª.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Vice-Presidenta do Senado e Presidenta da sessão;
Srªs Senadoras; Srs. Senadores; Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Senador Fernando
Collor; Embaixador do Paraguai, Sr. Didier César Olmedo Adorno; Embaixador da Venezuela, que está
presente aqui conosco, Sr. Maximilien Sánchez Arvelaiz; Embaixador do Suriname, Sr. Marlon Faisal; Coordenadora da Assessoria Parlamentar do Ministério
das Relações Exteriores, Ministra Cláudia Fonseca,
que está aqui conosco; Diretor do Departamento do
Mercosul, Embaixador Bruno Bath; Alto RepresentanteGeral do Mercosul, Embaixador Samuel Pinheiro, que
está aqui conosco; Sr. Aurélio Viotti, Primeiro Secretário da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e
Parlamentares do Ministério das Relações Exteriores;
Secretária da Embaixada da Argentina, Srª Constanza Crespo; Assessor Especial da Secretaria Geral da
Presidência da República, Sr. Marcelo Costa, que está
aqui conosco; Embaixador Antônio Simões, que representa o Itamaraty nesta sessão; senhoras e senhores;
uma sessão como esta me enche de esperanças. Creio
que este é o sentimento de todos que estão aqui, porque não nos reunimos apenas para enlevar os vinte
anos do Tratado de Assunção, o primeiro passo para
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a efetivação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul,
mas para também renovar nossos compromissos com
a integração, com a cooperação e com a solidariedade
entre os nossos Países.
Minha esperança se sustenta no fato de que o
Mercosul é hoje, mesmo antes de funcionar plenamente, um organismo eﬁcaz na discussão e resolução dos
conﬂitos de interesses dos países membros e associados. É provável que o que foi construído nesses vinte
anos seja muito pouco em relação aos resultados que
esperávamos, porém, é importante lembrar que, entre as conquistas dessa jornada, está o entendimento
de que o Mercosul é importante e necessário para o
fortalecimento socioeconômico de todo o continente
sul-americano. Por isso, trata-se de uma medida irreversível.
A consolidação do Mercosul é a meta de todos
nós, e essa meta será conseguida, mesmo que isso
demore um pouco, por meio do pleno diálogo. Só o diálogo maduro e respeitoso pode superar os entraves
históricos que separam as nossas Nações.
Os entraves aos quais me reﬁro não residem
apenas nas bases econômicas e políticas. Isso já
seria bastante signiﬁcativo para exercitarmos nossa
paciência e habilidade política. O verdadeiro mercado comum, a meu ver, concretiza-se além da pura e
simples relação de mercado. O Mercosul não pode se
fechar nas atividades de compra e venda de mercadorias e serviços. Dos US$380 bilhões que os Países
do Cone Sul movimentaram no ano passado, pouco
ou quase nada representarão se esses recursos não
contribuírem com a melhoria da qualidade de vida de
cada um dos nossos Países membros.
Nesse aspecto, torna-se fundamental, portanto,
que nossos Países ajam conjuntamente na regulamentação de setores sensíveis às mudanças impostas pela
voracidade do mercado, como o trabalho, seguridade
social, direitos humanos, educação e ecologia.
Essas questões aparecem no contexto de cada
País, e, sendo assim, apresentam graus de diﬁculdades distintas para serem superadas. Minha opinião é
de que questões como essas não podem ﬁcam sob
o capricho da “mão invisível”, porque é o do conhecimento de todos nós que o mercado nunca foi – e
nunca será –, por força da sua natureza um benévolo
distribuidor de riquezas.
É necessário ﬁrmar que os negócios intrabloco
não se sobreponham aos interesses e às peculiaridades de cada um dos nossos Países.
Em vez disso, precisam ser respeitados e tratados como diferentes, da mesma forma que cada País
deve-se guiar soberanamente na diversidade de idéias
e de interesses internos e externos.
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Sei que essas questões se constituem gargalos
nos avanços da implantação do bloco, mas, para mim,
é importante que elas sejam resolvidas no tempo que
for necessário, sem muita pressa, para que alcancemos a tão sonhada unidade na diversidade.
Um bloco comercial que se consolida também
nos princípios da soberania e autodeterminação dos
povos, no desenvolvimento sustentável, na ética e no
respeito aos direitos humanos inscreve-se no rol dos
que atingem longa duração. De igual modo, contribui
com o fortalecimento da democracia. Não nos esqueçamos de que os mais perversos inimigos da democracia são a intolerância, a tirania, a arrogância e a
injustiça social.
É essa compreensão que me leva a defender a
proposta de que o nosso mercado comum não deve
se estruturar nos moldes preconizados pelo neoliberalismo. Aliás, os mercados que se orientaram por esse
ideário liberalizante ao extremo foram os mais atingidos pela crise de 2008.
Nesse triste episódio, mais uma vez, desfez-se
o mito do Estado mínimo como o senhor da eﬁciência
e garantia da estabilidade política e econômica. Mais
uma vez, quem pagou a maior parte dos prejuízos do
mercado ﬁnanceiro foram os trabalhadores.
Srªs Senadoras, Srs. Embaixadores, senhoras e
senhores, a consolidação do Mercosul em bases democráticas exige ação política ﬁrme e constante dos
Governos e Parlamentares dos países-membros. Daí
resultam a importância e a função estratégica do Parlamento do Mercosul, instalado em 2006. Nossa meta é
atingirmos Parlamento pleno, com mandatos uniﬁcados
e completamente independentes da regulamentação
nacional, para que haja interação e resolução das demandas dos distintos mercados.
O Parlamento pleno é, na minha opinião, a garantia de que o bloco comercial que almejamos vai gerar
benefícios e não engrossar os conﬂitos e injustiças
sociais. Para isso, precisamos estar preparados para
lidar com a diversidade social, com interesses econômicos e comerciais diversos e com os problemas do
mundo do trabalho.
Evidentemente, o acompanhamento de situação
tão complexa como essa não é tarefa que se encerre
entre Parlamentares. Líderes políticos, empresários e
sindicalistas, principalmente, nunca dependeram tanto
da arte de dialogar como agora. Só o diálogo aberto e
maduro – repito – é capaz de criar ambiente propício
aos avanços do Mercosul. Sem diálogo, a tendência
é que cada um desses segmentos se feche em torno
dos seus interesses para se proteger das inevitáveis
perdas inerentes à economia neoliberal. Ao Parlamento
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caberá colocar o Mercosul numa rota que gere melhoria
na qualidade de vida dos Países do bloco.
É para isto que estamos aqui: para dialogar, para
construir um mundo melhor e para colocar a experiência e a capacidade produtiva e tecnológica do Brasil à
disposição de todos.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Com a palavra, o Senador Fernando Collor.
Passo a Presidência para o primeiro signatário,
o Senador João Pedro.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Pedro.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmo Sr. Presidente desta sessão Senador João Pedro, primeiro signatário desta solicitação de sessão
comemorativa pelos 20 anos do Mercado Comum do
Sul, Mercosul; Exmos Srs. Embaixadores do Paraguai,
da Argentina e do Uruguai ou representantes aqui
presentes; Srª Vice-Presidenta do Senado Federal,
Senadora Marta Suplicy; autoridades em nível de excelência aqui presentes; Srªs Senadores e Srs. Senadores, a comemoração, no próximo dia 26 de março,
dos 20 anos de criação do Mercosul, com a assinatura do Tratado de Assunção em 1991, deve ser motivo
de profunda reﬂexão para todos nós. É um momento
adequado para avaliarmos uma instituição que tem
tido marcante inﬂuência na trajetória do nosso País e
da América do Sul.
Tive a honra de ﬁrmar o Tratado, mas registro, com
orgulho de brasileiro, que a construção do Mercosul tem
sido uma tarefa compartilhada de compatriotas e de
irmãos sul-americanos na busca de um destino justo e
próspero. Como tive ocasião de dizer neste plenário em
pronunciamento feito em 2007, para avaliar a evolução
do Mercado Comum do Sul, devemos levar em conta
o cenário mundial e regional em que foi criado.
O sistema internacional que emergia da 2ª Guerra
Mundial era essencialmente bipolar. O mundo dividia-se
naqueles dois blocos antagônicos, em acirrada disputa
de caráter ideológico, político, econômico e tecnológico. Naquele mundo, as exigências de alinhamento e
lealdade intrablocos eram rigorosas. Os Estados Unidos e a União Soviética buscavam obsessivamente o
controle de seus parceiros e aliados, pois se tratava de
um jogo de soma zero, em que as perdas de um lado
correspondiam direta e simetricamente ao ganho do
outro. Assim, as fronteiras econômicas eram também
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rígidas e restritas à movimentação econômica para
além dos limites dos campos opostos.
O cenário do pós-guerra evoluiu, no entanto, com
a derrocada da União Soviética e do Leste Europeu,
com a crescente hegemonia norte-americana, a consolidação da União Européia, a ascensão econômica
da China e a aceleração da globalização. Com o esfacelamento dos blocos e com o crescimento das forças
globalizantes, houve um abrandamento das fronteiras
estatais. As economias viram aumentar sua inter-relação e interdependência. Para competir em um mundo
crescentemente globalizado, os países procuravam,
de um lado, modernizar suas economias e, de outro,
maximizar seus mercados por meio de iniciativas econômicas integradoras.
O cenário internacional – percebíamos então –
era extremamente perigoso para economias isoladas.
Esse quadro era o pano de fundo para a situação da
América do Sul, na qual persistia a rivalidade histórica
entre os dois maiores países, Brasil e Argentina. Essa
rivalidade, impeditiva de qualquer tipo de integração,
seria um enorme ônus em um mundo cada vez mais
competitivo.
Iniciou-se, então, um processo de aproximação
entre o Brasil e a Argentina, facilitado pela redemocratização ocorrida nos dois países. Precursor da integração, o rapprochement Brasil-Argentina foi brilhante
peça de ação diplomática que teve como protagonista
o Presidente José Sarney. Em 1985, foi assinada a
Declaração de Iguaçu, que destacou a consolidação
da democracia em ambos os países, a defesa de interesses nos foros internacionais e o aproveitamento
de recursos comuns.
Firmada pelo Presidente José Sarney e pelo
mandatário argentino Raúl Alfonsín, essa declaração
é símbolo da transformação de dois rivais históricos
em aliados na luta pelo desenvolvimento por meio da
integração.
À Declaração de Iguaçu seguiram-se o Programa
de Integração e Cooperação Econômica, também bilateral, e o Tratado de Integração de 1988. Assim, com
abnegação, pedra por pedra, os dois Países foram pavimentando a via do entendimento e da cooperação.
No meu Governo, pude impulsionar o processo de
formação do Mercosul. Destaco aqui que a percepção
do enraizamento da rivalidade histórica Brasil-Argentina
fez com que se procurasse construir um clima de conﬁança mútua, em que a integração pudesse prosperar.
A superação de suspicácias recíprocas, muitas vezes
arraigadas, foi também uma tarefa difícil que demandou
concessões e vontade de superar obstáculos.
Entre as medidas de conﬁdence building, destaco o Acordo para o Uso Exclusivamente Pacíﬁco
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da Energia Nuclear de 1991, que criou a Agência
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de
Materiais Nucleares (ABACC). Em Viena, em 1991,
também ﬁrmei o Acordo Quadripartite entre os dois
países, a Agência Nuclear Bilateral e a Agência Internacional de Energia Atômica. Mas, antes, em gesto
de empenho pessoal, fui à Serra do Cachimbo para a
destruição de túneis de testes nucleares. Foram atos
que buscavam transformar um antigo relacionamento
de disputas e desconﬁanças em uma relação de credibilidade e de respeito.
Procurava fazer cair no olvido a ideia de potências
regionais rivais, o conceito de bipolaridade regional, e
substituí-los pela nova realidade da cooperação entre
nações econômica e culturalmente complementares.
No Cone Sul, à época da criação do Mercosul, do
Mercado Comum, as populações já possuíam seus próprios mecanismos informais de integração. Buscavam
trabalhar onde estivesse o emprego, compravam mercadorias onde as encontrassem por melhores preços
e procuravam serviços onde tivessem melhor acesso,
sem considerar a linha de fronteira. Essa integração,
do mundo real, era obstada pela presença do Estado,
por meio da polícia de fronteira e da alfândega.
Com o Mercosul, procurávamos, pela ação governamental, expandir uma integração embrionária,
que já existia e funcionava nos espaços fronteiriços.
Procurávamos institucionalizar, e ampliar, uma racionalidade econômica já exercida na fronteira e legitimada
pela sociedade.
Tive o privilégio de assinar o Tratado de Assunção
de 1991, que criou o Mercosul, demonstração do êxito
da iniciativa de aproximação com os países da fronteira sul do Brasil. O Paraguai e o Uruguai irmanaramse conosco no esforço de integração que nos daria, a
todos, melhores meios para enfrentar os desaﬁos de
uma realidade globalizada.
A ideia do Mercosul não se limita a racionalidade
econômica. Ela embasa-se na vontade dos povos, no
entendimento e na solidariedade. Não se trata apenas
de negociar tarifas, mas, em visão maior, de se integrar para se desenvolver, para enfrentar vicissitudes
do cenário internacional com mais força e capacidade
de atuação. A união visa a melhorar a inserção internacional, a aumentar o poder de barganha nos foros
comerciais.
Foram essas as diretrizes que presidiram as negociações do Tratado de Assunção, que, reitero, assinei com orgulho e convicção. Esse tratado, embora
procurasse a formação de mercado comum – forma
avançada de integração – procurou deﬁnir as etapas
necessárias para atingir o seu objetivo num curto período de tempo. Estabeleceu que se procuraria a livre
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circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma união aduaneira com uma tarifa
externa comum e que se buscaria a coordenação de
políticas macroeconômicas.
No entanto, o cerne do Mercosul transcende
claramente os aspectos claramente econômicos. Já
na preâmbulo do Tratado de Assunção, coloca-se a
aﬁrmação da “vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma união cada vez mais estreita
entre seus povos...”
As metas ambiciosas, muitas vezes criticadas, tiveram o mérito de forçar a aproximação entre os seus
membros. Houve um ganho compensatório, necessário
para a superação das antigas rivalidades.
É interessante notar que foi criada uma zona de
paz que diﬁcilmente será eliminada, pois tem havido
um entrelaçamento crescente dos diversos segmentos
sociais dos países participantes. Apesar de diﬁculdades
pontuais, os ﬂuxos de mercadorias, pessoas e capitais adquiriram dinâmica própria, que, em certo grau,
já prescindem da ação governamental. Mesmo com
as divergências ainda existentes, tem-se ﬁxado nas
populações a percepção de pertencer a um espaço
comum, o que melhora a nossa aﬁrmação perante a
comunidade internacional.
Ademais, com o aprofundamento do processo de
integração, nós os brasileiros estamos aprendendo,
cada vez mais, voltar os nossos olhos para os nossos
vizinhos, para a realidade que nos cerca.
Outro aspecto digno de registro é a incorporação
e cristalização dos valores democráticos. Embora os
fundamentos democráticos do Mercosul remontem à
própria origem do processo, foi com o Protocolo de
Ushuaia, de 1998, com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que se institucionalizou a chamada cláusula
democrática, o que tornou o Estado democrático de
direito um requisito da integração.
Esse protocolo, um ato internacional solene, possibilitou a incorporação ao direito interno dos paísesmembros da proﬁssão de fé na democracia contida na
Declaração Presidencial de Las Leñas, em 1992.
É inegável a existência de problemas no Mercosul,
diﬁculdades são inevitáveis em um empreendimento
da sua dimensão. Deixo de lado as pequenas divergências do dia a dia no campo tarifário, nas tópicas
ressurgências de atitudes protecionistas e concentrome nos grandes óbices, como as assimetrias e a falta
de coordenação de políticas macroeconômicas. Se
os problemas conjunturais podem ser resolvidos por
meio de reuniões diplomáticas e técnicas, a questão
das assimetrias e das políticas macroeconômicas dependem da vontade política dos governantes no mais
alto nível e do convencimentos das populações para
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legitimar as suas decisões. O combate às assimetrias,
às diferenças entre os níveis de desenvolvimento, entre os membros do Mercosul, deve, do ponto de vista
brasileiro, ser objeto de políticas de Estado de longo
alcance. Não podemos estar a fazer concessões tópicas, não podemos aceitas proposições com cunho
de ameaças.
O Brasil pode e deve ter como política de Estado a promoção do desenvolvimento dos seus parceiros. A coordenação das políticas macroeconômicas
dependerá ainda mais da vontade política na medida
em que implica tomada de decisão de longo alcance,
muitas vezes com aparentes desvantagens imediatas.
É o caso da política cambial e das políticas ﬁscais que
também já podem e devem ser objeto de harmonização entre os parceiros do Mercosul.
Ao reﬂetir sobre o Mercosul e ao lembrar-me de
quando ﬁrmei o Tratado do Assunção, percebi a grandeza que está incluída na continuidade do processo
de integração. Iniciado no governo de meu antecessor,
Presidente José Sarney, foi levado adiante pelo Presidente Itamar Franco, com a assinatura do Protocolo
de Ouro Preto, em 1994, pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso e pelo Presidente Lula, e tenho
certeza de que terá a sua continuidade assegurada
pela Presidenta Dilma Rousseff.
Essa linha, seguida por líderes com diferentes
matizes partidárias é uma provada maturidade do Brasil, de seus chefes de Estados e da legitimidade obtida
pelo Mercosul na sociedade brasileira.
No início deste pronunciamento, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente desta sessão, Senador João
Pedro, de comemoração dos 20 anos do Tratado de
Assunção, disse que este aniversário devia ser motivo
de reﬂexão e que o mundo de então passava por profundas transformações. Agora, acredito que devemos
lançar os olhos para o futuro, pois vivemos quadro em
que se delineia uma nova conﬁguração do sistema
internacional.
A hegemonia norte-americana ainda é incontrastável sob o prisma estratégico, e assim deverá continuar
por algum tempo. Porém a China, com o crescimento
econômico acelerado, busca maior projeção internacional. Já é a segunda maior economia do mundo,
tendo ultrapassado o Japão, e busca maior inﬂuência
política no sistema internacional.
Esses dois atores do cenário mundial relacionam-se em esferas de rivalidade e de coincidências
de interesse. Além disso, deve-se destacar a simbiose
econômica entre os Estados Unidos e a China. A Índia
também cresce com desenvoltura. E a Rússia procura
sua reaﬁrmação no plano internacional.
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Embora com problemas de estagnação, o Japão
e a União Europeia continuam a ser forças econômicas
sólidas e importantes. Esses protagonistas consolidam
também suas zonas de inﬂuência. Pode-se vislumbrar
o início de uma nova conﬁguração hierárquica do sistema internacional, o que torna ainda mais importante
a consolidação do Mercosul, pois o espaço de manobra para nações individualmente está a cada dia se
restringindo.
Assim, é imprescindível que não nos deixemos
abater por pequenos entraves, naturais na formação de
uma entidade como o Mercosul. Não devemos aceitar
que esses obstáculos nos impeçam de ver os enormes ganhos para os nossos países, que representam
o Mercado Comum do Sul. Devemos, sim, revigorar a
argamassa de solidariedade que foi utilizada na sua
fundação e, sobretudo, devemos estar dispostos a enfrentar o desaﬁo de levar adiante o Mercosul.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Senador Suplicy, V. Exª está inscrito. Vamos
seguir...
Senador Suplicy, é que, neste momento da sessão, não cabe aparte. Há inscrições dos oradores, e
V. Exª já está inscrito.
Eu agradeço ao Senador Fernando Collor o pronunciamento comemorativo aos 20 anos do Mercosul.
O próximo orador inscrito é o Senador Casildo
Maldaner. Em seguida, por cessão, o Senador Requião.
V. Exª tem a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador João Pedro, autor da proposição
desta sessão solene em homenagem aos 20 anos do
Mercosul; Embaixador Antônio Simões, que representa o Itamaraty para a América do Sul, para a América
Central, enﬁm, para essa região; Srs. Embaixadores
do Brasil; Srs. Embaixadores dos Países que fazem
parte do Mercosul, senhores convidados, Srªs e Srs.
Senadores, sigo, mais ou menos, na mesma linha da
Senadora Marisa Serrano, na mesma modalidade, em
tese, do que aqui discorreu o autor dessa proposição,
Senador João Pedro. Da mesma forma, discorro aqui,
neste pronunciamento, em síntese, aquilo que o Senador Fernando Collor também declinou, ou seja, a origem
da formação, a participação inicial do ex-Presidente
José Sarney e do Presidente Alfonsín e, depois, com
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o Tratado de Assunção, em março de 1991, no Paraguai, a assinatura desse tratado do Mercosul, quando
o Collor era Presidente. Relato esses fatos, mais ou
menos nessa mesma linha.
Sr. Presidente, nobres Colegas, para não roubar
muito tempo, vou tentar expor alguma coisa que penso
e gostaria que este meu pronunciamento constasse
dos Anais da Casa. Porém, antes, quero, de improviso,
relatar algumas coisas porque me toca muito de perto
a criação do Mercosul.
Lembro bem que, há 20 anos e 8 dias, eu passava o Governo catarinense ao meu sucessor – à época,
era em 15 de março que se trocava o Governo – e,
logo em seguida, recebi uma bolsa para participar alguns meses, em Madri, de um curso para observar,
para analisar, para acompanhar os passos do Mercado
Comum Europeu.
Fiquei na Casa do Brasil, no bairro de Moncloa, em
Madri, na Habitación nº 01. Fiquei, durante quatro meses,
participando desses estudos, da formação, do andamento
do Mercado Comum Europeu. Professores de diversos
Países do Mercado Comum Europeu vinham dar aulas.
Havia diversos alunos sul-americanos desses Países e,
dentre eles, eu era um. Eu participava pelo Brasil.
Ao cabo desses quatro, cinco meses, nós tínhamos de apresentar uma monograﬁa, e lembro bem que
trabalhei em cima da monograﬁa, que tinha o título:
“Sobre a nossa incipiente formação do Mercosul”. E o
título da monograﬁa que escrevi foi: “Elementos para
su integración”.
Tratei disso e ainda me coube o direito de ser o
orador da turma. O Rei D. João Carlos foi o nosso paraninfo. E nunca esqueço de fazer essa exposição da
monograﬁa tratando, no Mercado Comum Europeu,
sobre Elementos para su integración, que era do nosso
Mercosul. Eram os passos iniciais do Mercosul.
Passaram-se 20 anos e hoje estamos a comemorar esses 20 anos. Nunca esqueço que a ideia era a de
nós, do Brasil, com a participação dos diversos Países
do Mercosul, formarmos um bloco. Esta era a ideia: andarmos juntos. Porque, até então, o Brasil se encontrava
muito de costas para seus irmãos. Olhava mais para o
Norte e ﬁcava de costas para seus irmãos.
Então, o apelo que se fazia, à época – lembro que
se falava muito nisso – era: vamos nos dar as mãos,
vamos derrubar as barreiras que existem de segurança, etc. e tal, e unir forças para sermos alguma coisa
mais forte, para competirmos com o mundo, e até para
conversarmos, de maneira mais forte, com o Mercado
Comum Europeu, que estava já andando com algumas
forças; para conversarmos, também, com mais força,
com os Países da Ásia, que estavam também pensando
em formar o seu bloco; da mesma forma, para termos
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mais condições de conversar com os Países do Nafta
(Estados Unidos, Canadá, etc.); para conversarmos
um pouco mais de igual para igual. Esta era a ideia:
pensarmos juntos, sermos mais irmãos. E começou a
crescer esse movimento. Então, esta foi a grande ideia:
vamos caminhar nessa direção para termos mais, em
todos os setores, seja no intercâmbio de mercadorias,
seja das pessoas ou da legislação. E eu diria que a
coisa começou a andar.
Antes, quando eu estava na outra legislatura aqui,
no Senado – tenho participado também da Comissão do
Mercosul –, muito se tratava disso. E, se começarmos
a analisar alguns aspectos atuais, eu diria aos colegas
que hoje se cobra muito; fala-se, entre empresas da
Argentina, do Uruguai, do Paraguai, dos Países que
fazem parte, muitas vezes daqui do Brasil, com a joint
venture, que a legislação, às vezes, não coincide. Às
vezes, há percalços. Eu sei que há um apelo para começarmos a harmonizar mais a legislação. E isso cabe
a quem? Cabe aos Parlamentos. Cabe a nós começar
a aproximar a legislação, seja do Direito Comercial,
seja do Código Civil, seja do Código Penal. A nossa
legislação trabalhista com as deles; começarmos a
harmonizar, isso é algo por que se clama. Eu acho que
isso nos ajuda muito a derrubar as barreiras também
das legislações.
Santa Catarina é um Estado limítrofe com a Província de Misiones, na Argentina. E mesmo ali, na
fronteira, até o intercâmbio, as pessoas, os ônibus, os
turistas, os brasileiros que vão para lá têm de fazer todo
um cadastro, enfrentar ﬁlas. De lá para cá, também há
ﬁlas para fazer, etc., porque a Argentina exige, o Brasil também. Por que não se chega até aqui só com a
identidade ou com o passaporte? Somos do Mercosul. Por que não dar o direito de vir? Eu acho que nós
temos de avançar um pouco. Sinto que há um clamor
também nessa linha, não só em relação às mercadorias, mas em relação às pessoas, à legislação. Acho
que são campos em que podemos avançar.
Trago para reﬂexão – cumprimentando-o, Senador João Pedro, pela ideia de comemorarmos os
20 anos – um pouco da história, porque eu vivi isso e
sinto. Vamos tentar avançar.
Então, em suma, são nove laudas que tenho aqui
escritas, que discorrem nessa direção, trazendo os tópicos clássicos, técnicos, mas vou me abster de lê-los.
Gostaria que V. Exª recebesse meu pronunciamento
como lido para constar nos Anais do Senado. Mostrei
esse outro lado, porque vivi muito de perto e tinha de
declinar aqui a todos os presentes neste momento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR CASILDO MALDANER.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram, em 26 de março de 1991, na capital
paraguaia, o Tratado de Assunção, criando o Mercado
Comum do Sul – Mercosul.
O objetivo principal do Tratado de Assunção era
integrar os quatro Estados membros nos seguintes
aspectos: livre circulação de bens, serviços e fatores
produtivos; estabelecimento de uma Tarifa Externa
Comum (TEC), que uniﬁcaria as taxas de importação
nas transações comerciais entre o bloco e o resto do
mundo; integração das políticas comerciais, macroeconômicas e setoriais dos membros e harmonização
de legislações em áreas especíﬁcas.
Há cinco outros Estados associados ao Mercosul:
Bolívia, Chile, Equador, Colômbia e Peru. O México tem
o status não oﬁcial de Estado Observador.
Além destes, a Venezuela está em vias de integrar o Mercosul como membro pleno; resta apenas
a aprovação do parlamento paraguaio para que isso
ocorra.
O bloco já estabeleceu dois acordos de livre comércio com outros países: com Israel, em 2007, e com
o Egito, em 2010.
Importante aspecto da integração social do Mercosul foi o estabelecimento da Área de Livre Residência
do bloco, que favoreceu a migração interna e desburocratizou as autorizações de trabalho e de residência dos
cidadãos dos países envolvidos. A ALR abarca Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia.
A grande crítica que se faz ao Mercosul é a de
que ele ainda não alcançou seu objetivo primordial,
qual seja a criação de um mercado comum a seus
membros. Essa crítica, contudo, não invalida os inúmeros avanços econômicos, sociais e, acima de tudo,
políticos obtidos pelo bloco.
Em primeiro lugar, o Mercosul nasceu sob a égide do respeito aos valores democráticos. Argentina e
Brasil, idealizadores iniciais do bloco, vinham de períodos de regime militar, de modo que todas as garantias
possíveis para salvaguardar a democracia, incipiente
em ambos os países, foram tomadas.
A criação de um bloco de integração, nos moldes
da União Europeia, foi uma dessas medidas. Politicamente, portanto, o Mercosul vincula a participação no
bloco, e as vantagens econômicas que essa participação acarreta, ao requisito incontornável do respeito
aos valores e às instituições democráticas que deve
ser observado em todos os países membros.
O pleito venezuelano de participar do bloco foi
bastante controverso por esse motivo, dadas as dúvidas levantadas acerca do compromisso do governo
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venezuelano com os princípios democráticos. Não
obstante essas críticas, a Venezuela já conquistou a
aprovação de todos os parlamentos dos membros, com
exceção do parlamento paraguaio, que ainda avalia a
candidatura venezuelana.
O Mercosul também foi importante, politicamente, como um sustentáculo das posições de seus membros por ocasião das pressões exercidas pelos Estados Unidos para que o bloco fosse incorporado pela
ALCA. As negociações, que estão paradas desde 2005,
caminhavam para um desfecho desfavorável para o
Brasil, cujas propostas não interessavam aos norteamericanos, e vice-versa. A existência do Mercosul,
de certa forma, ajudou o Brasil a se ﬁrmar como uma
importante liderança regional na América do Sul, o
que permitiu que o País demonstrasse força suﬁciente para barrar as imposições que vinham sendo feitas
pelos Estados Unidos.
Em termos de perspectivas para os próximos
anos, do ponto de vista político, os desaﬁos que o Mercosul enfrentará são, principalmente, de ordem institucional. O bloco precisa se fortalecer institucionalmente,
nos moldes do que ocorreu com a União Europeia. O
bloco europeu conta com um parlamento fortíssimo,
além de uma série de outras instituições de âmbito
efetivamente supranacional, cujas decisões valem, de
fato, para todos os países do bloco. O Mercosul ainda
engatinha nesse aspecto: instituições como o Parlasul devem ser fortalecidas para que, no futuro, suas
decisões sejam efetivamente implementadas no que
diz respeito a políticas públicas e sociais que sejam de
interesse comum a todos os cidadãos do Mercosul.
Em resumo, o Mercosul, nesses vinte anos, contrariou todos os prognósticos negativos que se ﬁzeram
contra ele. Não foi absorvido por blocos maiores, como
a ALCA; não representou barreiras comerciais entre
seus países membros e o resto do mundo – antes o
contrário, pois as transações comerciais nesse sentido aumentaram sensivelmente; apoiados uns nos
outros, os países do bloco cresceram e enfrentaram
com sucesso crises recentes, como a crise ﬁnanceira
de 2008-2009.
Negociar como parte de um bloco, especialmente na posição que o Brasil detém no Mercosul (70%
do PIB do bloco), oferece aos membros do bloco um
poder de barganha que eles não teriam isoladamente.
Em suma, o Mercosul tem sido uma experiência extremamente positiva para seus membros, e as perspectivas do futuro próximo são bastante interessantes (fortalecimento institucional, acordos comerciais
com os Estados Unidos e a União Europeia), tanto do
ponto de vista econômico quanto dos pontos de vista
político e social.
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Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Muito obrigado, Senador.
Com a palavra o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Vinte anos do tratado do Mercosul. Sr. Presidente,
minha saudação inicial a V. Exª, principalmente pela
iniciativa da organização da sessão.
Saúdo as autoridades brasileiras na pessoa do
meu amigo Samuel Pinheiro Guimarães e os Embaixadores, na pessoa de outro companheiro, Maximilien
Arvelaiz, Embaixador da Venezuela.
Há mais de 20 anos, nossa preocupação e ação
política se dirigem para a consolidação de uma visão
de cidadania sul-americana. E, nesse sentido, logo
na sequência da crise ﬁnanceira mundial, em 2008,
promovi no Paraná um seminário internacional sobre
a catástrofe, reunindo em Curitiba economistas de
toda parte. Entre os conferencistas, quero destacar a
presença e a participação do economista Aldo Ferrer,
ex-Ministro de Economia da República Argentina.
Com Raul Prebisch e o nosso genial Celso Furtado. Talvez possamos colocar Aldo Ferrer em uma tríade
de brilhantes pensadores que mudaram a forma de a
América Latina se enxergar, identiﬁcaram com precisão
as origens do nosso subdesenvolvimento e apontaram
um caminho seguro para a superação da miséria.
Prebisch, Furtado e Ferrer certamente são a vanguarda de um pensamento econômico latino-americano
que se opõe à obtusidade, tanto dos ﬁsiocratas tardios,
quanto dos dependentistas afoitos, além de exorcizar
os sempre renitentes colonialistas.
Já com mais de 80 anos, Ferrer não apenas preserva a antiga lucidez como ainda encanta por sua fé
juvenil no desenvolvimento latino-americano, na integração latino-americana, na realização comum de
destinos comuns.
O que nos disse Ferrer? Antigas verdades.
Que a crise do mundo do dinheiro, da especulação ﬁnanceira faz com que voltemos a algumas ideias
básicas sobre o desenvolvimento das nações, ideias
que se sustentam na experiência histórica de nossos
e de outros países.
A ideia de que o desenvolvimento é e será sempre um processo endógeno, dentro de um espaço nacional, fundado nas próprias forças, com a participação solidária da sociedade, com a justa e adequada
distribuição de benefícios, com pressupostos claros
de justiça social.
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A ideia do Estado como organizador das sinergias e dos recursos, incentivador da iniciativa privada,
estimulando pessoas, talentos e capacidades, favorecendo a geração e a distribuição de riquezas.
A ideia de que a construção nacional não se dê
apartada do mundo e, sim, integrada a ele, mantendose, no entanto, o ﬁrme comando do próprio destino.
Antigas verdades, verdades novas e verdades
atuais.
Todas as reﬂexões sobre o pensamento latinoamericano, dizia Aldo Ferrer, conduz-nos a entender
que o desenvolvimento implica um processo de transformação da estrutura produtiva, incluindo aí a industrialização e a incorporação no tecido econômico das
atividades portadoras do conhecimento, da ciência e
da tecnologia. Em resumo: não há desenvolvimento
sem transformação produtiva, sem ciência e sem tecnologia.
Reportando-se a Prebisch e ao seu modelo centro-periferia, Ferrer lembra que é impossível realizar
esse processo de transformação, atendo-se tão somente à produção primária, às commodities. “É a condenação ao atraso”, insistia ele.
Por sua vez, a economia interna e os recursos
próprios são fontes fundadoras das transformações
econômicas e sociais, lembrava Aldo. A contribuição
externa, o crédito e os investimentos internacionais
são complementares, jamais substitutivos da economia nacional.
Não é à toa que os países com as maiores taxas
de investimentos são os que exibem a maior participação da economia própria na acumulação da poupança
interna, aﬁrmava-nos Aldo Ferrer.
Ferrer lamentava que os países latino-americanos tivessem se afastado desse pensamento, desses
caminhos e praticado exatamente o oposto, aceitando
que o mundo está globalizado, que o poder está centralizado em reduzido número de países e mercados,
que a única saída seria adaptar-se a isso, já que não
teríamos poder nacional, em virtude dessa concentração do poder mundial.
Quer dizer, em um mundo assim, não haveria
mais espaço para projetos e sonhos nacionais, apenas para a vil suserania. Consequência: a aceitação
de um receituário que arruína os nossos países com
privatizações indiscriminadas, desregulamentações
criminosas, submissão à especulação ﬁnanceira, contaminando toda a nossa economia aos vaivéns da jogatina nas bolsas.
Acrescente-se a isso a sobrevalorização do câmbio, encarecendo e desestruturando a produção local,
destruindo a rentabilidade e sufocando o crescimento.
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Enﬁm, com Ferrer deploramos a substituição de
um pensamento tão rico, tão elaborado, tão generoso
e tão solidário pelo consenso com os dominadores.
Mediocridades, Embaixador Samuel, mediocridades
de Esaús.
O ex-ministro argentino lastimava que, a despeito
do formidável potencial de recursos de nossos países,
dois séculos depois da independência continuássemos
economias subdesenvolvidas, com forte injustiça social
e brutais desigualdades.
Por ﬁm, Aldo Ferrer apontava algumas respostas
não apenas para o enfrentamento da crise advinda com
a explosão da bolha ﬁnanceira, mas também para a
retomada dos projetos nacionais:
Construir a identidade nacional em cada um de
nossos países.
Aprofundar a transformação industrial e tecnológica.
Mobilizar os recursos próprios, a economia nacional e o talento de nossa gente.
Estados nacionais transparentes, eﬁcientes, democráticos, capazes de ordenar a economia com independência e visão social.
Que o local mais rentável e seguro de se investirem as poupanças de nossos países seja sempre o
nosso próprio País.
Política de câmbio que privilegie a produção nacional.
Ferrer ponderava ainda: se não podemos transformar o mundo, podemos ajudar com boas ideias
a transformação de nossos países, situando-nos no
mundo de maneira diferente. Não como subordinados,
mas como nações desenvolvidas, socialmente justas,
capazes de ter uma relação simétrica, intensa e profunda com o resto do Planeta. Nações no comando
de seus destinos, sem jamais delegar decisões de
caráter nacional.
O ex-ministro ainda...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ...chamava a atenção para a necessidade capital
(Fora do microfone) de se intensiﬁcarem as relações
dos países latino-americanos para a consolidação do
Mercosul.
No entanto, advertia, essa iniciativa não pode ser
deixada para as chamadas forças livres do mercado,
porque em nossa região existem profundas assimetrias que geram desequilíbrios, desequilíbrios que só
poderão ser enfrentados com políticas públicas compartilhadas.
Ferrer cita ainda os setores de infraestrutura, de
transporte e comunicação, de tecnologia e inovação
como áreas para investimentos conjuntos. E acredita
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que Brasil e Argentina possam liderar uma cooperação
ﬁnanceira entre os países do continente.
Enﬁm, conclui o parceiro de Raul Prebisch e Celso Furtado, “não podemos continuar perdendo tempo
no início do terceiro século da independência de nossos países”.
Srªs e Srs. Senadores, Embaixadores e autoridades que prestigiam esta nossa sessão, em resumo, foi
essa a palestra de Aldo Ferrer que eu quis trazer para
esta comemoração dos 20 anos do Mercosul. E, ao relembrá-la, reforçam-me as convicções de que estamos
teimando em caminhar na contramão da história.
Obrigado pela tolerância em relação ao tempo,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Requião.
O próximo orador inscrito é o Senador Mozarildo
Cavalcanti. S. Exª tem dez minutos.
Em seguida, o Senador Luiz Henrique.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador João Pedro, primeiro
signatário do requerimento que ensejou esta sessão;
Sr. Subsecretário-Geral da América do Sul, Central e
Caribe, aqui representando o Ministro das Relações
Exteriores; Srªs Senadoras e Srs. Senadores; senhores
diplomatas aqui presentes, ao comemorar 20 anos de
criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), temos a
convicção de que todo o avanço que vem permitindo a
construção desse bloco econômico tem mais a ver com
o avanço da democracia em nosso continente do que
com fenômenos de ordem puramente econômica.
Podemos enxergar certa linha de continuidade
que começa no antigo Mercado Comum Europeu, fonte
de inspiração para a Associação Latino-Americana de
Livre Comércio (ALALC) da década de 1960, sucedida pela Associação Latino-Americana de Integração
(ALADI), já na década de 1980, e vem desaguar no
Mercosul.
Entretanto, é inegável que os maiores avanços
foram conseguidos nos momentos que correspondem
à reconstrução da democracia.
Fundamental para a constituição do bloco foi a
aproximação entre a Argentina do Presidente Raúl
Alfonsín e o Brasil do Presidente José Sarney, ambos
recém-saídos de períodos de exceção. Só a prática de
concertação democrática permitiu que os dois adversários continentais históricos saltassem da competição à
colaboração e, objetivo almejado, daí à integração.
Da Declaração do Iguaçu, de 1985, ao Tratado de
Integração, Cooperação e Desenvolvimento, do ﬁnal
de 1988, quase na mesma época da promulgação da
nossa Constituição, o processo foi acelerado. Coroando
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tudo, a assinatura do Tratado de Assunção, em 26 de
março de 1991, já no governo do Presidente Collor de
Mello, com a adesão de Paraguai e Uruguai, também
egressos de períodos autoritários.
A necessidade de defesa da democracia já foi
percebida logo nos primeiros momentos. Consolidouse essa discussão na Declaração Presidencial de Las
Leñas, de 1992, que tornou indispensável a plena vigência de instituições democráticas para a existência
e crescimento do Mercosul.
Desde as negociações de 1985, existia uma agenda que muitos, infelizmente, ainda não perceberam: o
progresso material antevisto pela construção da integração econômica tinha como objetivo a sustentação
mútua dos regimes democráticos.
É o que os estudiosos do tema chamam de papel securitário do Mercosul, tão importante quanto os
papéis de garantir o crescimento das economias envolvidas, aumentar o poder de barganha dos países
nas negociações internacionais e, em consequência,
projetar uma nova potência regional.
A defesa da democracia, reiterada pelo Protocolo
de Ushuaia, em 1998, exigiu inclusive uma ação mais
enérgica dos países-membros, que impediu o retrocesso político no Paraguai.
Esse é um tema sobre o qual jamais podemos
descansar. Na ocasião dos debates parlamentares
sobre a adesão da Venezuela, tive oportunidade de
me manifestar, defendendo a aprovação, sim, mas
ressalvando que não via com bons olhos práticas não
muito democráticas adotadas pelo atual governante
daquele país.
Os resultados píﬁos que a Venezuela vem alcançando do ponto de vista econômico são paralelos
à dissolução das instituições democráticas, notada
por observadores de todo o mundo. Espero que lhes
sirvam de lição e, assim, possam voltar aos trilhos
corretos. Digo isso porque sou de um Estado que é
fronteiriço, colado com a Venezuela. Então, preocupame muito, sim, que a Venezuela esteja efetivamente
integrada ao Mercosul, no sentido completo do espírito desse bloco.
Do ponto de vista do resultado econômico, o
Mercosul é um sucesso. O montante de negócios dentro do bloco supera US$40 bilhões anuais. No caso
brasileiro, apenas os montantes de comércio com os
Estados Unidos, tomando as nações individualmente,
superam os resultados alcançados com o conjunto de
parceiros do Mercosul.
A integração ainda não está completa. Precisamos
avançar mais rapidamente para termos certeza de que
as metas estabelecidas nos acordos passados, muitas
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das quais vão vencer no ano que vem, cheguem mais
próximas do cumprimento.
A instalação do Parlamento do Mercosul, que representa não os Estados-membros do bloco, mas sua
população, vai permitir que os outros aspectos não comerciais da integração também alcancem resultados
expressivos. Em 2014, já deveremos ter eleições diretas
para a representação brasileira no Mercosul, estabelecendo um novo espaço de exercício do convívio, do
entendimento e da democracia representativa. Com
isso, alguns temas que ﬁcaram momentaneamente
adormecidos, em função do peso da questão comercial, vão encontrar via de expressão. Será o caso, por
exemplo, das demandas sociais por educação, saúde,
moradia, legislação trabalhista e outros temas comuns
de países em crescimento. Ainda temos muito a ensinar e a aprender com nossos parceiros.
No caso do mercado interno brasileiro, ainda temos diﬁculdades resultantes das enormes distâncias
e disparidades regionais, que fazem com que benefícios resultantes da participação no Mercosul apareçam mais nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
e menos no Nordeste e no Norte – no meu Norte, no
Norte do Presidente João Pedro. Realmente, tenho
dito aqui, na discussão sobre a entrada da Venezuela,
que temos um excelente comércio com a Venezuela,
que beneﬁcia dois Estados praticamente: São Paulo e
Minas Gerais. Então, esse quadro tem de ser revertido
para que sejam beneﬁciados notadamente os Estados
mais carentes, que são justamente os do Norte. O meu
querido Estado de Roraima e outras regiões carentes
do Norte do País podem encontrar interessantes soluções comerciais para escoar sua produção e receber
os produtos de que precisam, se avançar o processo
de integração com a atração de outros parceiros vizinhos, especialmente Peru, Colômbia, Venezuela e
- quem sabe? - Suriname e Guiana.
Temos certeza de que a ampliação do Mercosul,
mantendo a cláusula pétrea do funcionamento pleno
das instituições democráticas, terá o condão de transferir aos nossos vizinhos não apenas bonança econômica, mas a eliminação dos males comuns que nos
aﬂigem no campo social.
Quero, portanto, dar os parabéns ao Brasil, à Argentina, ao Uruguai e ao Paraguai, os parceiros originais
nesta aventura de construção de um futuro diferente na
América Latina. Bem–vindos os novos parceiros que
entenderem que não existe crescimento econômico
sustentável sem democracia e sem atendimento das
demandas sociais.
Portanto, quero aqui deixar os meus parabéns
pelos 20 anos do Mercosul, dizendo, Senador João Pedro, que a iniciativa de V. Exª de requerer esta sessão
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de toda forma se justiﬁca para que possamos aprofundar, de fato, o Mercosul no seu contexto, como disse,
não só puramente de mercado, mas no seu contexto
democrático, social e político.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Com certeza.
Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
V. Exª tem dez minutos regimentais.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, V. Exª, que é propositor, em tão boa
hora, desta sessão solene, Srªs e Srs. Senadores, ilustres convidados, que eu quero saudar na pessoa desta
ﬁgura histórica da diplomacia brasileira, o Embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães, senhoras e senhores, os
fatores históricos que levaram o Presidente Sarney
e o Presidente Raúl Alfonsín a liderarem, junto com
outros Chefes de Estado, do Uruguai, do Paraguai e
outros países, a formação do Mercosul já foram aqui
bem recordados pelos ilustres Senadores que me antecederam.
Eu ocupo a tribuna, Sr. Presidente, para abordar cenários que podem deﬁnir o futuro do Mercosul,
identiﬁcar problemas e lançar ao debate soluções para
esses problemas. O grande problema que eu vejo no
Mercosul é a falta de complementaridade no conjunto
das economias e um quadro de competitividade entre
elas em vários setores.
O tamanho da economia do Brasil também é um
problema que se põe nesse cenário de diﬁculdades
que enfrenta o nosso Mercado Comum.
O primeiro problema que identiﬁco mais diretamente na relação bilateral com o vizinho país, a República argentina: o setor industrial argentino se vê
prejudicado pelas volumosas importações de produtos
manufaturados, com destaque para os eletrodomésticos, do Brasil.
Qual seria a solução? A solução seria buscar,
cada vez mais, um processo de complementaridade
entre essas economias.
Exemplo: um refrigerador pode ter componentes
brasileiros e argentinos. Pode haver um compressor da
Embraco, fabricado em Joinville, na minha terra, e uma
cabine fabricada na Argentina. A política deve ser de
integração e não de proteção pura e simples.
Segundo problema: existe uma crise de protecionismo do mercado argentino que está afetando as
exportações de televisores e outros eletrodomésticos
feitas a partir do Brasil. A Argentina impôs, recentemente, uma série de barreiras aos produtos fabricados
na Zona Franca de Manaus.
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Solução: como a Argentina não investiu em tecnologia, incentivar o acordo de transferência tecnológica para capacitar empresas argentinas, a ﬁm de
que possam produzir, de modo complementar, vários
dispositivos.
Terceiro problema: validação de diplomas do
Mercosul. O acordo assinado pelo Brasil não prevê
o reconhecimento do direito ao exercício proﬁssional
dentro da territorialidade mercosulina.
Solução: gerar um atalho para o reconhecimento.
O Brasil necessita estabelecer um sistema próprio
de acreditação dos diplomas. Um acordo pode formar
uma comissão de trabalho, liderada pela Capes, para
ajudar os argentinos, para ajudar os uruguaios, os paraguaios e outros países que enfrentam o mesmo problema a colocar seus cursos em padrões compatíveis
com os brasileiros que atendem aos requisitos daquela
instituição e vice-versa quando o padrão argentino for
reconhecidamente mais adequado. Ou seja, adotar o
padrão do país que tiver melhor consistência.
Quarto problema: o acordo assinado pelo Brasil
não prevê o reconhecimento do direito ao exercício proﬁssional de formados dentro da área do Mercosul.
Solução: o Brasil necessita estabelecer um sistema próprio de acreditação dos diplomas. Um acordo
pode formar uma comissão de trabalho para ajudar os
argentinos a colocar seus cursos em padrões idênticos
aos brasileiros e vice-versa.
Quinto problema: falta de compatibilidade de normas técnicas, regulamentos técnicos e regulamentos
de avaliação de conformidade, principalmente com
vistas à superação de barreiras técnicas no comércio.
Isso permite, por exemplo, à Argentina inventar o selo
de qualidade, como foi feito para o calçado, e gerar
problema para o produto brasileiro.
Solução: criar uma comissão para, em prazo determinado, compatibilizar normas técnicas dos participantes.
Qual a probabilidade de o Mercosul alcançar
plenamente o estágio do Mercado Comum? Quais os
entraves? Quais as oportunidades? Quais os benefícios? Quais os riscos?
Hoje, temos um protecionismo exacerbado entre
os vários setores produtivos dos vários países integrantes. Eles simplesmente não caminham para atingir a
liberalização plena das trocas de bens e serviços da
região. Os riscos derivam das ameaças de desemprego
setorial por motivo de concorrência predatória – sendo
o Brasil, ao mesmo tempo, o País mais forte economicamente e aquele politicamente mais protecionista – e
das incertezas ﬁscais derivadas de uma reformulação
nas normas tributárias que deveriam ser programadas
para que o Mercado Comum fosse efetivo. Há baixa
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propensão das lideranças políticas do Legislativo e do
Executivo em se engajar pela via das reformas legais
que precisam urgentemente ser feitas para viabilizar
esse Mercado.
Para isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
há necessidade de um Parlamento efetivo, com proporcionalidade de representação e com atuação efetiva para o estabelecimento de uma legislação e de
procedimentos comuns em toda a região.
As questões do Mercosul, as maiores e mais profundas em discussão, estão associadas a problemas
de diferença tarifária entre Brasil e Argentina.
O foco das discussões deve estar voltado para
a margem de preferência. O foco tem que estar voltado para a Zona de Preferências Tarifárias, etapa mais
incipiente de integração econômica, que consiste na
adoção recíproca entre os países membros, de níveis
tarifários preferenciais.
O Bloco necessita ser competitivo para vender
aos países não membros. Ou seja, as tarifas incidentes
sobre o comércio entre os países membros do grupo
têm que ser inferiores às tarifas cobradas de países
não membros. Arranjos dessa natureza constituem,
em geral, etapas preliminares da negociação de zonas
de livre comércio.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Eu teria outros problemas e soluções para desenvolver
aqui, Sr. Presidente, mas vou disciplinadamente me
ater ao tempo determinado por V. Exª.
O que eu poderia dizer para sintetizar essas apreciações que ﬁz é que o Mercosul tem futuro. É preciso
vontade coletiva. É preciso organização coletiva. É preciso um Parlamento bem-estruturado para transformar
um mercado que, sem dúvida nenhuma, será, a médio
prazo, um dos principais mercados mundiais.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Luiz Henrique.
Com a palavra, a Senadora Ana Amelia.
Queremos registrar aqui a presença do ViceReitor Acadêmico da Unilegis, Exmo Sr. Ministro Carlos
Fernando Mathias.
V. Exª tem dez minutos. É bom lembrar que o
tempo não foi estabelecido por mim, mas pelo Regimento da Casa.
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada pela gentileza.
Sr. Presidente, Senador João Pedro, cumprimento-o pela iniciativa desta Sessão Especial que celebra
duas décadas de Mercosul, que continua sendo um
grande desaﬁo para o Brasil; Embaixador Antônio Si-
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mões, que representa nesta cerimônia o Ministério das
Relações Exteriores; Embaixadores dos países-membros do Mercosul; autoridades, Srªs e Srs. Senadores,
é uma alegria muito grande, especialmente na condição
de gaúcha do Rio Grande do Sul, um Estado que vive
intensamente esse processo de integração, chegar a
esta tribuna para falar também desta cerimônia e do
seu signiﬁcado não só histórico, mas também político,
diplomático e, sobretudo, econômico e social.
Nós possuímos, o Rio Grande do Sul, fronteiras
com os países integrantes do Mercosul desde a sua
conﬁguração original. São 1.033 quilômetros de fronteira com o Uruguai e 724 quilômetros de fronteira
com a Argentina. Nossa proximidade com os países
vizinhos de origem espanhola é tão grande que já nos
tratamos como nuestros hermanos - e com muita ﬁdalguia e cordialidade.
Pensar no Tratado de Assunção é pensar, de
modo especial, o contexto da construção do Mercosul
em seus passos iniciais, momento histórico em que o
Brasil, recentemente democratizado, abandonava, juntamente com a Argentina, uma retórica inadequada às
suas relações bilaterais, em que ideias artiﬁcialmente
exacerbadas, como o imperativo da segurança nacional e a razão de Estado, pautavam o nosso distanciamento político e até diplomático.
Em 5 de outubro de 1988, a promulgação da
Constituição da República Federativa do Brasil ajudou
a encerrar esse período, ao reaﬁrmar o processo histórico de aproximação dos países da América Sul, em
especial do Cone Sul. De fato, o art. 4º da Carta Magna
estatui que a República Federativa do Brasil, em suas
relações internacionais, rege-se por princípios altivos e
solidários – entre eles, o princípio da cooperação entre
os povos para o progresso da humanidade.
No que tange às nossas relações, Sr. Presidente, autoridades, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o
parágrafo único do art. 4º é ainda mais especíﬁco, ao
estabelecer que “a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural
dos povos da América Latina, visando à formação de
uma comunidade latino-americana de nações”. Está
na nossa Constituição. É um princípio básico dessa
relação.
Claro está, portanto, que a nossa aproximação
com os países vizinhos atende a mandamento constitucional; atende a um primado de nossa Carta Constitucional, que deita raízes na vontade soberana do povo
brasileiro, já que o processo da confecção da nossa
Carta contou com a viva participação popular e com o
devotado trabalho dos representantes no Congresso
Nacional brasileiro.
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Nesse clima de opinião de um tempo de estabilidade de nossa história, o Tratado de Assunção, assinado no dia 26 de março de 1991 e promulgado, em
nossa ordem legal interna, pelo Decreto Legislativo nº
35, de 21 de novembro daquele ano, reitera, já no seu
preâmbulo, o grande sentido de nossa empreitada internacional e sobretudo regional. Nele se testemunha
o elevado valor que a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e
a República Oriental do Uruguai atribuem à integração de seus mercados nacionais, por intermédio da
integração regional, entendida como condição para o
fortalecimento de nossos processos econômicos, com
justiça social.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos Embaixadores, convidados especiais, o Tratado de Assunção leva também em conta o necessário gradualismo
no processo de integração, bem como a necessidade
de complementaridade, abordada aqui muito bem pelo
meu antecessor, Senador Luiz Henrique, entre os diferentes setores econômicos das economias nacionais
envolvidas, no contexto dessa inserção conjunta na
economia globalizada – é preciso complementaridade,
menos concorrência entre si.
Ainda no preâmbulo do documento, testemunhamos a aﬁrmação da vontade política dos Estados da
Argentina, Uruguai, Paraguai e do Brasil em “deixar
estabelecidas as bases para uma união cada vez mais
estreita entre seus povos”, com a ﬁnalidade de alcançar
os importantes objetivos mencionados no documento,
entre os quais, a criação de um espaço para a livre
circulação de bens, serviços e fatores de produção,
mediante o estabelecimento de uma Tarifa Externa
Comum (TEC), bem como a adoção de uma política
comercial também comum, a coordenação de políticas
macroeconômicas e setoriais, além da harmonização
de legislações nacionais nas mais diversas áreas.
Srªs e Srs. Senadores, um lapso já longo, duas
décadas, nos separa do ano de 1991, em que o Tratado de Assunção passou a integrar a nossa ordem
jurídica interna. O Senador Fernando Collor, que falou no início desta cerimônia, à época Presidente da
República, foi um dos ﬁrmadores desse Protocolo. E
eu estava lá, como repórter, narrando esse fato histórico tão importante, que hoje estamos celebrando
aqui. Antes dele, o ex-Presidente José Sarney, agora
Senador, Presidente desta Casa, também teve um
papel histórico decisivo nesse processo de integração
regional, assim como o Presidente Itamar Franco, que
prosseguiu no caminho da integração regional - hoje
S. Exª ocupa uma cadeira no Senado da República,
para orgulho dos brasileiros.
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Nesse processo de consolidação do Mercosul,
nós continuamos preocupados com as chamadas assimetrias entre os países, que eleva, para o Brasil, o
peso da responsabilidade de exercer um papel de liderança equivalente ao seu peso especíﬁco no bloco,
pelo bem de cada um dos integrantes. Vale relembrar
que, sozinho, o Brasil detém 75% do Produto Interno
Bruto (PIB) conjunto do Mercosul e quase 80% de toda
a população do Bloco.
Minhas senhoras e meus senhores, eu não terminaria este pronunciamento tão singelo sem mencionar
a necessidade de mitigarmos, no Brasil, o impacto da
competição, por vezes injusta, que o ingresso de produtos dos países vizinhos causa às Unidades Federativas que com eles fazem fronteira, como é o caso
do meu Estado, o Rio Grande do Sul. Um exemplo é
o arroz produzido na Argentina e no Uruguai, que ingressa aqui no nosso País sem tarifação, prejudicando
o produtor brasileiro, pois a importação, necessária às
vezes, ocorre exatamente na hora em que estamos
comercializando a nossa safra.
Isso vale também para os manufaturados, o bloco
dos chamados produtos da linha branca, como bem
referiu aqui o Senador Luiz Henrique. Penso que, em
vez de concorrermos entre as nossas economias, seria um caminho mais correto que nós nos uníssemos
na complementaridade, e não na concorrência. Assim,
buscaríamos para os nossos produtos terceiros mercados e evitaríamos esses desequilíbrios das nossas
balanças comerciais, especialmente entre o Brasil e
a Argentina.
O Brasil possui também, é preciso registrar, deﬁciências competitivas em relação aos países do Mercosul, principalmente no setor que interessa muito à
economia do meu Estado e da Região Sul do País, que
é o setor agrícola. Já mencionei, nesta mesma tribuna,
as diﬁculdades, Sr. Presidente, que os produtores têm
para adquirir insumos agrícolas. Dou um exemplo. A
carga tributária brasileira faz com que um trator feito
aqui no Brasil seja vendido, aqui no Brasil, 60% mais
caro que no Uruguai, e uma colheitadeira, também brasileira, seja vendida na Argentina 30% mais barato do
que pagam os nossos produtores brasileiros.
Mas as assimetrias não terminam na carga tributária. Temos o problema da faixa de fronteira, que
impõe sérias restrições à instalação de empresas multinacionais no espaço que compreende 150 km desde
a fronteira internacional. No caso do Rio Grande do
Sul, essa faixa de fronteira ocupa 49% do território,
em 200 Municípios, que têm alternativas de desenvolvimento cerceadas por legislação que eu considero
desatualizada.
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Há também problemas com o comércio de fronteira. Em cidades fronteiriças, o comércio local ﬁca inviabilizado pela existência dos chamados free shops.
Brasileiros deixam milhões de reais anualmente nessas
lojas, preterindo, claro, os comerciantes brasileiros que
contribuem regularmente com os impostos.
O inverso, infelizmente, não é verdadeiro. São
poucos os produtos brasileiros que interessam aos
hermanos, os nossos queridos irmãos argentinos e
uruguaios. Mas tenho recebido muitos e-mails de cidadãos da fronteira...
(Interrupção do som)
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Fora do
microfone.) – ...denunciando que os governos do Uruguai e da Argentina não têm permitido a entrada de
produtos brasileiros comprados por cidadãos desses
países, mesmo dentro da cota permitida.
Por ﬁm, tenho tomado também conhecimento de
que os acordos feitos entre o Mercosul e outros países, como o Egito e a Índia, não têm levado em conta
as condições comerciais brasileiras, prejudicando a
indústria nacional, como é o caso do setor de autopeças e da fabricação de ônibus, que interessa muito
ao meu Estado.
Os aspectos que aqui relatei servem de exemplo
para frisar a necessidade de aprofundamento do processo de integração do Cone Sul e da América Latina,
claro, sem, para tanto, perdermos de vista as necessidades setoriais da economia brasileira, de modo a
maximizarmos os ganhos do Mercosul, um projeto absolutamente exitoso, que merece ser incentivado.
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Estou
encerrando, Sr. Presidente.
As populações entenderão melhor esse processo,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto maior for a solidariedade, a cooperação mútua e a justa distribuição
dos benefícios, frutos dessa integração.
E encerro com uma frase lapidar do ex-Presidente
constituinte argentino, de 1860, Luis Sáenz Peña: “Tudo
nos une. Nada nos separa.”
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senadora Ana Amelia.
O próximo orador inscrito para a sessão solene
é o Senador Randolfe Rodrigues.
Queremos registrar a presença do Presidente
Sarney, Presidente da Casa e construtor inicial desse rico processo da América do Sul, que é o nosso
Mercosul.
V. Exª tem 10 minutos regimentais, Senador Randolfe.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente desta sessão, Senador João Pedro;
Sr. Subsecretário-Geral da América do Sul, Central e
Caribe, representando nesta sessão a nossa diplomacia, o Itamaraty; Exmº Sr. Presidente do Senado da
República, Senador José Sarney, arquiteto dessa obra
que hoje celebramos, eu lhes saúdo. Saúdo todos os
Embaixadores do Corpo Diplomático aqui presentes e,
em especial, o Embaixador Samuel Pinheiro, referência da nossa diplomacia. E, em nome das delegações
estrangeiras, permitam-me saudar o meu caro amigo,
Senador Maximilien Arvelaiz, da República Bolivariana
da Venezuela.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, esta sessão é
para comemorarmos a formação do Mercado Comum
do Sul, esta obra arquitetada num momento importante
para nossa América, que foi um momento de redemocratização e ﬁm das ditaduras existentes no Cone Sul
deste continente.
Na verdade, essa obra de arquitetura do Mercosul
é uma obra que se inicia, é uma história que tem uma
busca pela identidade. No caso da América Latina, a
identidade em relação ao outro neste continente são
inúmeras, a começar pelo próprio termo América Latina. Este é um termo cunhado por Napoleão Bonaparte
– vejam a ironia. Um termo de um conquistador que
o designa para conquistar um território, para anunciar
o território que pretende conquistar. Este termo, visto
de fora, de um europeu que pretendia conquistar um
território, é hoje um termo que deve representar a nossa unidade, unidade esta que tem, ao longo de nossa
história, um conjunto de articuladores.
Não podemos aqui deixar de destacar as presenças e a lembrança de Simon Bolívar, Domingo Sarmiento e José Martí. Os três, em momentos distintos,
principais articuladores do processo de independência
da América espanhola e da idéia de “Nuestra América”,
como dizia José Martí.
A história da formação do Mercosul é repleta de
avanços democráticos que trouxeram, ao longo dos
seus anos de existência, a legitimidade necessária
para que o mercado se transformasse em instrumento
essencial para o desenvolvimento das nações irmanadas em um sentimento de desenvolvimento econômico,
com olhar atento para a justiça social.
Em 2006, o Congresso brasileiro foi anﬁtrião da
constituição do Parlamento regional, o que nos trouxe
e ainda nos traz uma enorme responsabilidade com
a instituição.
Em 2007, tivemos o coroamento desse processo
com a instalação do Parlamento do Mercosul na cida-
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de de Montevidéu, contando com representantes da
Argentina, do Brasil, do Paraguai e da Venezuela.
O Parlamento tem se conﬁgurado como uma instituição democrática e representativa dos anseios das
populações dos países-membros e como um espaço
plural onde as correntes de opinião e os agrupamentos políticos têm o direito de expressar suas opiniões.
E destaco que essa união tem se constituído mais do
que uma união de Estados, mas, concretamente, em
uma união de povos, uma união política, econômica
e cultural.
O Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul é, em minha opinião, um dos documentos mais
avançados na forma de organização de uma casa legislativa.
O art. 1º do Protocolo estabelece que o “Parlamento estará integrado por representantes eleitos por
sufrágio universal, direto e secreto, conforme a legislação interna de cada Estado Parte e as disposições do
presente Protocolo”. Representa, claramente, o sentido
da constituição desse mercado, um mercado não com
nações hegemônicas, mas um mercado com nações
que se igualizam e se respeitam.
O art. 6º estabelece a forma de eleição dos Parlamentares, como podemos ler no seguinte texto:
Os Parlamentares serão eleitos pelos
cidadãos dos respectivos Estados Parte, por
meio de sufrágio direto, universal e secreto.
O mecanismo de eleição dos Parlamentares e seus suplentes reger-se-á pelo previsto na legislação de cada Estado Parte, e que
procurará assegurar uma adequada representação por gêneros, etnias e regiões, conforme
as realidades de cada Estado.
Modelo identiﬁcado com o grande sonho do libertador da América Latina, Simon Bolívar, de constituir
uma pátria grande, uma pátria que reunisse, na diversidade, o conjunto das nossas identidades.
O trecho citado, este trecho do documento do
Mercosul, nos serve para fortalecer a ideia que temos
de um Parlamento amplo, democrático e plural.
Além disso, o referido protocolo nos mostra que
as competências do Parlamento regional expressam
uma visão política avançada, onde o respeito à pluralidade ideológica e política em sua composição constitui
o pilar da instituição.
O compromisso de “garantir a participação dos
atores da sociedade civil no processo de integração,
impulsionando o desenvolvimento sustentável da região com justiça social e respeito à diversidade cultural
de sua população”.
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Um marco desta unidade, com certeza, foi o Protocolo de Ushuaia, onde o Parlamento do Mercosul demonstra, de um lado, o seu compromisso inequívoco
com a liberdade de direitos, com os direitos humanos,
com a liberdade de organização, tão caro à nossa constituição e unidade enquanto América Latina.
Recentemente, tivemos, brindado ao Mercosul,
aprovado em ambas as Casas do Congresso Nacional
brasileiro, apesar de um duro, mas rico debate, a entrada da República Bolivariana da Venezuela. Na ocasião, nosso partido defendeu o ingresso desse País,
por entender que, nos aspectos econômicos, políticos
e culturais, a Venezuela contribui para o processo de
integração regional do nosso País.
Desde o ano de 2000, a Venezuela ocupa a posição de segundo maior importador de produtos brasileiros na América do Sul, atrás apenas da Argentina,
que, historicamente, tem sido o maior mercado na região de produtos brasileiros, em especial da Amazônia. Nós temos orgulho de ter um saldo dessa balança
comercial. Dos US$4,2 bilhões de exportações para
a Venezuela, no último período, US$600 milhões foi
com o Estado do Pará, notadamente em relação à
compra de búfalos.
No último ﬁnal de semana, tive a honra de receber, em Macapá, o meu querido amigo Embaixador
da Venezuela no Brasil, Exmº Sr. Maximilien Sánchez
Arvelaiz. Sua visita demonstrou as potencialidades
da relação entre os Países. A Venezuela, que importa
cerca de 70% dos alimentos que consome, demonstrou interesse na importação de búfalos do Amapá,
além de vários outros produtos do Estado. Para tanto,
está sendo construída a vinda de técnicos de governo e comitiva empresarial para estudar a ampliação
do intercâmbio comercial. O Amapá se interessa por
fertilizantes venezuelanos, cimento e insumos para a
produção de asfalto, além de produtos derivados do
petróleo.
Nesse sentido, a estratégia é construir ao norte
do País um grande mercado comum, tal qual tem sido
construído no sul com os Estados brasileiros do Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e com os Países
vizinhos irmãos Argentina, Uruguai e Paraguai.
Ao norte, a ideia nossa é celebrar a mesma unidade econômica, política e cultural, reitero, a unidade
com a nossa fronteira com a Europa, a fronteira com a
Guiana Francesa, com o Suriname, com a República
Cooperativista da Guiana e com a República Bolivariana da Venezuela.
Quero destacar o regime político existente na Venezuela. Os dados comprovam a existência de democracia nesse País. A existência de uma oposição com
capacidade para concorrer e ampliar seu contingente
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eleitoral, o funcionamento no País de nove jornais diários de grande porte e mais de 440 emissoras de rádio
privadas, contra 167 públicas e 10 comunitárias, são
exemplos de uma avançada democracia.
Além disso, deve-se destacar o que tem de mais
avançado na constituição de uma democracia na modernidade: a existência da possibilidade de o povo, diretamente, revogar o mandato dos seus representantes,
instituto presente na Constituição daquele País.
Temos a responsabilidade de, enquanto maior
Estado parte do Parlamento do Mercosul, perceber
que correspondemos a 40% do PIB da região. Por
isso, temos responsabilidade enorme e concreta com
essa integração.
Temos muito a debater no Parlamento regional.
Destaco a importância do acompanhamento das obras
de integração física na América do Sul e os aportes
ﬁnanceiros que o BNDES tem feito para as obras nos
Países irmãos.
Para concluir, Sr. Presidente, quero registrar o
compromisso e a expectativa do nosso partido no fortalecimento dessa instituição. No dizer do querido José
Martí – permitam-me com o meu fraco espanhol aqui
pronunciar o nosso querido poeta latino-americano:
(...) ¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas, por
el camino abonado por los padres sublimes,
la América trabajadora; del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el
Gran Semí, por las naciones románticas del
continente y por las islas dolorosas del mar,
la semilla de la América nueva! (...)
Longa vida à integração latino-americana! Longa
vida ao Mercosul!
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Em seguida, tem a palavra o Senador Eduardo
Suplicy.
V. Exª dispõe de dez minutos regimentais.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador João Pedro, meus cumprimentos pela iniciativa de ter proposto a sessão de homenagem ao Mercosul.
Exmº Sr. Presidente José Sarney; Exmº Sr. Embaixador Antônio Simões, Subsecretário-Geral da América
do Sul, Central e Caribe, representando o Ministério
das Relações Exteriores; meu caro Embaixador Samuel
Pinheiro Guimarães; Sr. Embaixador do Paraguai Didier
César Olmedo Adorno e Sr. Embaixador do Uruguai
Carlos Amorim; Embaixador da Venezuela Maximilien
Sánchez Arvelaiz; Sr. Embaixador do Suriname Marlon
Faisal Mohamed-Hoesein; Srª Ministra Claudia Fonseca
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Buzzi Freire; queridos representantes de outros países
presentes; Srªs. Senadoras e Srs. Senadores.
Gostaria de sobretudo aqui ressaltar um ideal com
respeito ao Mercosul que vai além de não termos mais
quaisquer barreiras com respeito ao movimento dos
capitais, dos bens de serviços, mas sobretudo gostaria
de me referir à meta de um dia – e espero que o mais
breve possível – termos a livre circulação do que é mais
importante, ou seja, dos seres humanos.
A União Européia nos dá um exemplo notável nesse sentido, uma vez que hoje não apenas existe ali a
união no que diz respeito à possibilidade de os produtos
serem vendidos de quaisquer países para quaisquer
países, sem barreiras alfandegárias. No sentido também de os empresários poderem realizar investimentos
e com ﬂuxo de capitais com toda liberdade.
Hoje, os cidadãos de quaisquer países da União
Européia podem escolher onde trabalhar, onde estudar,
onde viver, simplesmente sem barreiras que diﬁcultem
o seu trânsito em qualquer país.
Ora, infelizmente, nas três Américas, ainda que
tenhamos ouvido, por exemplo, o Presidente Bill Clinton em dezembro de 1994, na Cúpula das Américas,
em Miami, dizer que gostaria que até 2005 pudesse
haver a área de livre comércio das Américas, com a
livre circulação de bens e serviços, livre circulação de
capitais. Mas ele não mencionou aquilo que constitui
uma aspiração maior: a livre circulação dos seres humanos.
E desde então, no que diz respeito a esse aspecto, nós tivemos uma involução, qual seja, a construção do muro que separa os Estados Unidos do México e do restante da América Latina. E, desde 1962,
nós temos também o embargo dos Estados Unidos a
Cuba, que certamente prejudica o desenvolvimento
daquele país.
E se nós quisermos efetivamente ter uma integração não apenas do Brasil com o Uruguai, Argentina,
Paraguai, Venezuela e com os países que pretendem,
como o Chile, o Equador e demais países sul-americanos partilhar e participar do Mercosul precisamos
pensar no dia em que haja essa possibilidade de as
pessoas escolherem onde viver.
E o que é preciso para isso? É necessário que
os direitos sociais passem a ser mais homogêneos, de
tal maneira que um cidadão de El Salvador não esteja
simplesmente vendo sua possibilidade do direito ao
trabalho, à vida ser realizado ali nos Estados Unidos
da América ou mesmo um cidadão de Cuba ou de Governador Valadares ou da Bolívia e assim por diante.
E como avançar nesta direção? Nós, membros
dos países em desenvolvimento da América do Sul,
precisamos levar em conta aqueles instrumentos de
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transferência de renda que existem nos países desenvolvidos como nos Estados Unidos da América, denominado Earned Income Tax Credit, o crédito ﬁscal por
remuneração recebida nos Estados Unidos da América. No ano passado, mais de 26 milhões de famílias
receberam o crédito ﬁscal correspondente a 2 mil, 3
mil, 4 mil dólares por ano, quase 5 mil dólares por ano,
para quem trabalha e tem uma remuneração abaixo
de certo patamar de renda. Então, digamos: um chefe
de família com 2, 3 ou mais ﬁlhos, se a sua remuneração está em torno de 10, 12 mil dólares, tem direito
a mais 4 mil e tantos dólares como crédito ﬁscal por
remuneração recebida.
Isso torna a economia norte-americana mais competitiva em relação às nossas se não adotarmos algo
semelhante ou até melhor. Mas qual seria um sistema
que iria colaborar para termos maior homogeneidade
de direitos sociais em todas as Américas? Seria justamente aquele que existe já num dos estados norteamericanos. E eu me reﬁro ao sistema de dividendos
proporcionado pelo Fundo Permanente do Alasca, já
desde o início dos anos 80, há 28 anos, que fez do
Alasca o mais igualitário dos estados norte-americanos.
Pelo menos está entre os mais igualitários.
Então, nós poderíamos objetivar um dia não só
termos uma área de livre comércio do Alasca à Patagônia, mas também termos a real integração, a exemplo do que acontece na União Européia, mas de uma
maneira ainda mais avançada. Ou seja, podermos ter,
do Alasca à Patagônia, o objetivo de assegurarmos o
direito a toda e qualquer pessoa – não importa sua
origem, raça, sexo e idade, condição civil ou socioeconômica – de ter uma renda suﬁciente para as necessidades vitais de cada um, como um direito à cidadania.
A ninguém será negado. A ninguém da Venezuela, do
Paraguai, do Uruguai, do Brasil, da Argentina.
O Brasil já aprovou uma lei nesse sentido para
ser implementada a renda básica gradualmente, até
que um dia, se fosse hoje, os 191 milhões de residentes no Brasil passariam e vão passar a ter esse direito.
Quando vai acontecer? No dia em que estivermos todos dizendo à nossa Presidente: trata-se de uma boa
proposta; só falta e pode implementá-la. Mas também
se, em cada um dos países do Mercosul, Argentina,
Uruguai, Paraguai e a Venezuela, também se adotarem
as medidas para implementar essa renda básica e daí
por toda a América do Sul, América Central e um dia
a América do Norte também.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
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A próxima oradora é a Senadora Gleisi Hoffmann,
que permuta com o Senador Pedro Simon. Tem V. Exª
10 minutos.
Presidente Sarney, o Mercosul adentra a Ordem
do Dia.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente, quero aqui saudá–
lo e saudar também a sua iniciativa de ter proposto
esta sessão.
Quero saudar aqui muito o nosso Ministro Antonio
Simões, que tem feito um grande trabalho na área do
Mercosul, da Região Sul, do mundo; saudar também
aqui o nosso Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães,
um grande amigo, tivemos a oportunidade de convivermos em Itaipu.
Quero fazer uma saudação especial a vários
prefeitos do Paraná que estão acompanhando esta
sessão aqui, com os quais tenho reunião.
Para o Paraná este assunto Mercosul é de extrema importância.
E é com muita satisfação que eu como uma das
paranaenses, uma representante do Estado do Paraná, participo logo em minha primeira legislatura nesta
Casa, Embaixador, de uma sessão tão especial como
esta, que comemora os 20 anos do Mercado Comum
do Sul.
Nós paranaenses vivenciamos intensamente,
desde sempre, as questões fronteiriças com os nossos
vizinhos sul-americanos. Fazemos divisa com dois dos
países membros do Mercosul – o Paraguai e a Argentina –, e a cidade paranaense de Foz do Iguaçu, uma
das mais importantes do Estado e um dos principais
pontos turísticos do País, está encravada exatamente
na denominada tríplice fronteira entre o Brasil e esses
dois países.
Desse modo, Sr. Presidente, o Mercosul simbolizou o ápice de um processo de integração entre o Brasil
e os seus vizinhos que, embora viesse sendo ensaiado há séculos, só encontrou sua efetiva materialidade
com a assinatura, na capital paraguaia, do Tratado de
Assunção, no dia 26 de março de 1991.
Três anos e meio depois, em dezembro de 1994,
aprovava-se o Protocolo de Ouro Preto, que tornava
o Mercosul uma personalidade jurídica de fato. Dias
depois, em 1º de janeiro de 1995, o Mercosul se tornaria uma União Aduaneira e uma série de instrumentos comerciais passaram a ser utilizados por todos os
países do bloco.
A partir de então, começaram a ser costurados
acordos comerciais e de cooperação intrabloco e entre o Mercosul e o resto do mundo. As instituições do
bloco começaram a ser criadas – caso por exemplo
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do Parlamento do Mercosul, que foi criado em 2005 e
que realizou a sua primeira sessão em 2007. Novos
atores chegaram ao cenário entre 1996 e 2004. Bolívia,
Chile, Peru, Colômbia e Equador foram aceitos como
Estados associados, e a Venezuela está em vias de
ser aceita como membro pleno.
Essa integração da maioria dos países da América do Sul em torno do Mercosul me leva a um dos
pontos que eu gostaria de destacar no meu pronunciamento, para além da evidente importância econômica
do Mercosul, que, tenho certeza, será tratada – e já o
foi aqui – em vários pronunciamentos desta sessão.
Quero ressaltar o papel crucial do Mercosul como fator
de união das nações sul-americanas.
O Mercosul, Sr. Presidente, transformou profundamente nossa percepção de como devemos nos
relacionar com nossos vizinhos. Nosso olhar, que era
voltado para o norte, na direção dos Estados Unidos,
e para o nordeste, na direção da Europa, agora se
volta primordialmente para o nosso lado. Não encaramos mais Argentina, Paraguai, Uruguai e os demais
países do continente como competidores pela atenção
dos norte-americanos e dos europeus. Agora, nós nos
consideramos parceiros, nações irmãs, com as quais
fortiﬁcamos nossos laços de amizade e estabelecemos
parcerias que, aos olhos do mundo, transmitem uma
imagem de solidez e de unidade de propósito que só
tem a nos beneﬁciar.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
Embaixadores, Ministros presentes, tenho grande expectativa de que o Mercosul consiga reunir todos os
países da América do Sul, ou pelo menos a maioria
deles, mas é fundamental reconhecer a extraordinária
iniciativa de seus quatro membros fundadores: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Para a efetiva e almejada ampliação do grupo,
não podemos ignorar a necessidade de redução das
assimetrias no âmbito dos quatro países que criaram
o bloco. Trata-se de tema delicado, na medida em
que, nesse contexto, o Brasil ﬁgura como uma nação
mais rica e desenvolvida. E, infelizmente para alguns,
a idéia de promover o desenvolvimento econômico e
social de países vizinhos atenta contra os interesses
nacionais.
Chego ao segundo ponto de destaque neste pronunciamento, ao utilizar-me das relações existentes entre Brasil e Paraguai para ilustrar meu posicionamento
sobre a importância da redução de diferenças entre
nossas nações. Defendo claramente o estabelecimento de procedimentos de cooperação entre os países
como forma de induzir o crescimento da economia do
Paraguai e, por consequência, ampliar o bem-estar
entre nossas sociedades.
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O Estado do Paraná possui a faixa de fronteira
mais populosa do nosso País e não poderia eu ignorar
o conjunto de variáveis que essa situação geopolítica
produz no cotidiano da nossa sociedade, mais especiﬁcamente naqueles Municípios próximos ao Paraguai
e à Argentina.
Concentro-me, nesta oportunidade, no Paraguai,
justamente por entender que esse país merece, da
nossa parte, ainda mais atenção, porque entendo que
é preciso crescer com os vizinhos, gerando sinergia.
No caso paraguaio, há ainda um componente extra:
aﬁnal, trata-se da segunda maior população de brasileiros residentes fora do nosso País, cerca de trezentas
mil pessoas, atrás apenas dos residentes nos Estados
Unidos. Ou seja, se não bastasse simplesmente promover o crescimento harmônico das economias do
bloco, nesse caso especíﬁco, quando o Brasil incentiva o crescimento paraguaio, atende muitos brasileiros
que lá residem.
É sempre bom lembrar que grande parte dos
imigrantes brasileiros em solo paraguaio decorre da
inundação promovida em terras antes agricultáveis do
território paranaense quando da construção da Itaipu,
a nossa binacional hidrelétrica. Naquela ocasião, era
mais atrativo aos produtores rurais brasileiros adquirirem terras no Paraguai do que em meu Estado.
Tenho segurança em aﬁrmar que a maioria dos
brasileiros e brasileiras tem orgulho da usina binacional
de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em operação,
um exemplo concreto de integração, um empreendimento gestado, construído e gerenciado por dois países,
que beneﬁcia a nossa economia, mas também nossas
políticas sociais, das quais o Embaixador Antônio Simões é um grande conhecedor porque é conselheiro
dessa empresa.
É por isso que chamo a atenção de todos para
reﬂetirmos sobre a importância de projeto que tramita
no Congresso Nacional, que julgo um dos mais importantes da política externa brasileira e que temos que
analisar com muito carinho. Por estar no âmbito do
Mercosul é que eu quero tratar nesta sessão. Trata-se
do Acordo de Notas Reversais referente à cessão da
energia de Itaipu, assinado entre o Brasil e o Paraguai
e cujo objetivo é basicamente corrigir e adequar os
valores pagos pelo Brasil pela energia comprada dos
paraguaios. Esse acordo vai à votação na Câmara dos
Deputados na próxima quarta-feira.
Muito se fala que o Brasil aportou mais recursos na construção de Itaipu, ou que acordos assinados não podem ser alterados. Mas nós não podemos
perder de vista o fato de que, sem a participação do
Paraguai, Senadora Ana Amelia, a usina não existiria,
pelo menos, não naquela posição estratégica. Estamos
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falando de uma área hidrográﬁca na faixa de fronteira
e daí, desde sempre, a necessidade da binacionalidade da hidrelétrica de Itaipu. E trabalhar em conjunto
requer concessão, requer mediação para que possamos avançar.
Voltando às Notas Reversais, Srªs e Srs. Senadores, cumpre ressaltar que, nas negociações com o
Paraguai, o Governo brasileiro não alterou o Tratado
de Itaipu. Ele continuará vigente em toda a sistemática
de funcionamento, inclusive a que obriga aquele país
a vender em sua integralidade o excesso de energia
produzida em Itaipu para nós brasileiros até o ano de
2023. Apenas foram corrigidos os valores pagos nessa operação.
É importante salientar que o aumento acordado
representa muito para as contas paraguaias, inclusive porque, com esse incremento, serão promovidos
investimentos em ações sociais e infraestrutura, o
que certamente produzirá efeitos positivos na região
fronteiriça brasileira e para os brasileiros que moram
no Paraguai. E pelo nosso lado, não representa peso
substancial nas nossas contas e mesmo nas contas
de luz dos cidadãos brasileiros.
Por isso, reaﬁrmo que as assimetrias devem ser
reduzidas, até porque, como representante do Paraná,
sei exatamente das pressões que a situação de pobreza do lado de lá da fronteira produzem em Municípios
como Foz do Iguaçu, por exemplo, e tantos outros, impactando fortemente o setor de saúde e, sobretudo, o
de segurança nessas localidades.
Assim, espero que possamos realmente superar
as diﬁculdades e poder apoiar o crescimento desse
país irmão, sabendo que o futuro do bloco depende,
em grande parte, do desenvolvimento de todos os
seus membros.
É preciso dimensionar também os termos geopolíticos do Mercosul, somadas as nossas riquezas
naturais e energéticas, nossa capacidade de produção de alimento e de manufatura e nossas reservas
minerais. Tudo isso nos habilita como protagonistas de
qualquer debate de nível global.
O Mercado Comum, fatalmente, tornar-se-á uma
realidade. Agora, precisamos fortalecer o Mercosul
como instituição, celebrar novos e melhores acordos
e comemorar as conquistas acumuladas, que são as
nossas principais atribuições no presente.
Parabéns, Sr. Presidente, pela iniciativa!
Parabéns ao Mercosul!
Quero aqui aproveitar para parabenizar o Itamaraty e sua condução da política externa brasileira, que
defende os interesses nacionais com ﬁrmeza, mas
exercita o respeito e a solidariedade entre os povos.
E eu não tenho dúvida de que os avanços mais recen-
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tes que tivemos no âmbito do Mercosul são resultados
exatamente dessa política.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senadora Gleisi.
O próximo orador é o Senador Inácio Arruda, em
permuta com o Senador Pedro Simon.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a ﬁneza do Senador Pedro Simon, que, com a sua
paciência, já cedeu pela segunda vez o seu lugar para
que pudéssemos nos pronunciar e, ao mesmo tempo,
atender ao compromisso da primeira reunião do Conselho Político da Presidenta Dilma Rousseff, que se
dará logo mais, às 17 horas.
Sr. Presidente; Srs. Senadores e Senadoras;
meu caro Embaixador Simões, com quem trabalhamos aqui intensamente para fortalecer o Mercosul;
meu caro Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães,
que conduz, neste momento, a posição estratégica
do Mercosul; senhores representantes da Argentina,
Uruguai, Paraguai e Venezuela, que acompanham esta
nossa audiência;
Sr. Presidente Itamar Franco e Presidente Sarney,
que acompanham esta sessão, quero dizer que nós
assistimos, com orgulho, aos passos que já foram alcançados até aqui, nessa importante conquista de unir
a nossa região, unir os povos da nossa região, povos
com essa formação extraordinária ditada por Darcy
Ribeiro, que produziu não só o texto O Povo Brasileiro, mas também produziu As Américas e a Civilização,
extraordinários materiais de consulta de todos nós.
Esses povos precisam, sim, cada vez mais, estar
unidos para, entre outras coisas, não deixar que aconteça entre nós o que, infelizmente, acontece no norte
da África, onde povos de civilizações milenares são
massacrados pelos velhos colonizadores de sempre
– três ou quatro: os franceses, que querem voltar a ser
imperialistas; os ingleses, que perderam esse trono e
tentam posar de imperialistas; os italianos, talvez ainda
com aquela ideia romântica, antiga, e a nova potência mundial, já de mais de século, os Estados Unidos
da América, para cometer atrocidades, brutalidades e
genocídios, como cometeram aqui, na América, destruindo civilizações milenares também, como a dos
Incas, dos Maias e dos Astecas, que foram dizimados
e quase sumiram, os Tupis, os Guaranis, nossa gente
originária, os povos originários, que resultaram, no ﬁnal,
como nos disse Darcy Ribeiro, na formação do nosso
povo, com a tragédia africana do açoite e da tortura,
do movimento sanguinário.
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É disso que nascemos. Foi esse movimento que
fez com que nascessem nossas nações. Hoje, essas
nações precisam estar unidas para que não voltem a
ser colonizadas, porque o desejo de açambarcar as
riquezas espetaculares dessa região não falta. Ou algum de nós acha que o petróleo venezuelano não é
cobiçado? Ou as riquezas extraordinárias de um aquífero guarani, que une as quatro nações neste sul da
América, não são cobiçadas? Ou esse mar fantástico,
territorial, que nos dá o pré-sal, não é cobiçado? Ou a
vasta planície amazônica, que reúne pelo menos cinco
dessas nações da América do Sul, não é cobiçada? É
claro que é. Por isso, é preciso cada vez mais amarrarmos nossa unidade.
Preparei, Sr. Presidente, um texto. É disso que
estou falando. É dele. E peço a V. Exª que o acolha em
conjunto com as ilustrações que vamos fazendo aqui,
ao longo da nossa fala.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ainda hoje
nós podemos comemorar essa integração que já se
dá desde antes. Vejam Itaipu, riqueza extraordinária
que, ainda hoje, é a maior geradora hidroelétrica de
energia do mundo. Temos barragens cuja capacidade
instalada é até maior, mas a maior geração é a de Itaipu. Temos, entre o Paraguai e a Argentina, Yacyretá:
mais um elemento de integração, estamos amarrados ali. Argentina e Uruguai têm Salto, outra grande
unidade. Estamos, no Brasil, no Rio Grande do Sul,
também fazendo uma nova amarra de produção de
energia: estamos instalando uma unidade no Uruguai,
em Montevidéu, para fornecer gás para Buenos Aires,
na Argentina, e a Bolívia nos fornece o gás. Estamos
também nos amarrando no meio norte: Manaus, Acre,
até chegar no Peru, por cima, nos corredores bioceânicos que vão ligar o Brasil com o Pacíﬁco, unindo o
Peru e a Bolívia, e temos ali a Colômbia, a Venezuela.
Passou-se a ideia de que o Mercosul seria uma coisa
do Sul, mas não, é do Brasil inteiro; o nosso País inteiro está interligado com a América do Sul, ao norte,
ao meio e ao sul.
Por isso, quero cumprimentar o esforço dos nossos dirigentes. Mesmo enfrentando diﬁculdades, tiveram uma visão para frente, uma visão para o futuro,
enxergaram adiante.
Há problemas, há muitos problemas, e é bom
que os tenhamos para que possamos resolvê-los juntos, aqui na mesa, sentados, unidos, fortalecendo as
nossas nações. É assim que imagino, e considero que
será cada vez mais forte a nossa integração.
Cumprimento nossos dirigentes, mas igualmente cumprimento os paraguaios, os argentinos, os uruguaios e os chilenos, que são associados, os bolivianos, que são associados, os equatorianos, que são
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associados, e os peruanos, que são associados – e
ainda virá a Venezuela, que deverá ser membro permanente em breve.
E os passos vão sendo dados. Daqui a pouco, vem
a Unasul, que é toda a América do Sul. Vamos fazer um
mercado só, não para contrapor, não só para enterrar
a Alca – não é só para isso, mas também para isso –,
mas para fortalecer a nossa base. Temos de fortalecer,
primeiro, a nossa base, precisamos nos fortalecer entre
nós. Primeiro, devemos dar esse passo, avantajado,
forte, seguro, para que possamos, então, dialogar com
todos esses grandes blocos. Não há como dialogar
para ser engolido, para ser tragado, temos de dialogar
para poder ter uma atitude próxima à igualdade, que é
o que buscamos nas relações com o mundo.
Cito mais: a busca, quem sabe brevemente – claro que resolver assimetrias não é coisa fácil –, para
termos a nossa moeda comum.
Um passo que nós já adiantamos com as nossas
trocas, encontrando o mecanismo creditício na nossa
região para permitir as nossas trocas fora das chamadas fortíssimas moedas ou das moedas que têm um
emissor que pode fazê-las a toda hora, do jeito que
quiser, como o dólar ou mesmo o euro. Podemos trocar entre nós, fortalecer-nos, criar efetivamente um
Banco do Sul.
No nosso Bloco, já estamos até pensando na TV
digital – talvez para dar uma ajudinha aos japoneses –
no mesmo modelo brasileiro, que é o modelo japonês
– diante dessa crise, quem sabe a gente também não
ajuda um pouquinho os japoneses a saírem da crise?
Com o mesmo modelo por quê? Porque isso fortalece a unidade; por isso o mesmo modelo nessa nossa
batalha pelas comunicações.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Quem sabe aqui nós não criamos também um mecanismo forte de relações midiáticas, para que não
seja de proprietários, de donos, de uma família, de
duas, que dizem o que é bom e o que é ruim para os
nossos povos.
Os nossos bancos: a unidade do Fonplata, do
BNDES, da CAF, do próprio BID, que não é o mais importante, mas é importante para a nossa região.
Sr. Presidente, ao comemorar esse período de
unidade que vivenciamos, quero me congratular com
os homens e mulheres do povo da nossa região que
buscaram a construção desse caminho, desse caminho
que enxerga o futuro, o futuro à nossa frente.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Temos graves, gravíssimos problemas, e não os
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esconderemos jamais, porque só os resolveremos se
colocarmos todos eles à luz do dia. Temos, sim, força
e energia capaz de garantir a nossa unidade para a
frente.
Agradeço.
Parabéns, Sr. Presidente, pela iniciativa.
Parabéns aos Mercosul.
Vamos continuar fortalecendo, com o nosso Parlamento, o Parlamento do Mercosul. Brevemente a
nossa Mesa do Senado vai apreciar essa construção
magníﬁca que, com certeza, dá muito trabalho, mas é
benéﬁca para a nossa região.
Muito obrigado.
Mais uma vez, parabéns!
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, participantes do Mercosul e demais
presentes nesta Sessão Solene.
No dia 26 de março de 1991, Brasil, Paraguai,
Argentina e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, dando início a maior integração econômica, política, social e cultural já tentada na América do Sul, o
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Inspirados na
experiência européia, os chefes desses Estados resolveram, a época, num primeiro momento, incrementar
as relações econômicas entre os países fundadores.
Desde então, outros Estados da América do Sul estabeleceram várias formas de relação com o Mercosul
e, para ﬁcar somente neste aspecto inicial, a corrente de comércio entre as nações que integram o bloco
aumentou em mais de sete vezes desde 1991. No ano
passado, foram movimentados 380 bilhões de dólares,
com superávit de 20 bilhões e dois milhões de dólares a favor do Brasil. Mas a iniciativa se ampliou para
uma integração para além da economia, e o principal
debate institucional sobre estes 20 anos ocorrerá em
Assunção, na próxima sexta-feira, 25 – já que o Paraguai é o país que exerce no momento a presidência
temporária do Mercosul. O debate envolverá políticos,
acadêmicos, empresários e sindicalistas.
Dias atrás, entre as muitas discussões que envolvem os países membros, a Secretaria Geral do Bloco,
sediada em Montevidéu, organizou um debate sobre a
implantação da TV digital no Paraguai, Uruguai e Argentina. A tendência é de que todos adotem o padrão
japonês, usado pelo Brasil, e essa tecnologia pode
servir para promover uma integração regional maior.
E é da integração – dessa integração maior, que vai
para além dos acordos comerciais – que eu gostaria
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de abordar nesta Sessão Solene. Gostaria de falar um
pouco sobre a sempre necessária e desaﬁante solidariedade das nações latino-americanas, pela qual ao
longo dos tempos tantos trabalhadores, intelectuais,
líderes políticos e visionários nativos se bateram.
O processo de integração sul-americano ganhou
contornos mais precisos depois que o Mercosul deu
passos para a sua consolidação. Esse processo se
iniciou com a aproximação entre Brasil e Argentina na
década de 1980, mais especiﬁcamente nos governos
dos presidentes José Sarney e Raul Alfonsin. Alias, a
Constituição Federal, promulgada em 1988, informa, no
seu art. 4º, parágrafo único: “A República Federativa do
Brasil buscará a integração econômica, social e cultural
dos povos da América Latina, visando a formação de
uma comunidade latino-americana de nações”.
Nos anos 1990, os Estados Unidos lideraram a
criação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio
(Nafta, na sigla em inglês). Interessados em formar a
Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), organizaram a Primeira Cúpula das Américas, em 1994,
excluindo Cuba. Mas o presidente Itamar Franco, que
assumiu em 1992, priorizou a associação econômicocomercial sub-regional e deu mais atenção ao Mercosul e as negociações multilaterais. Estreitaram-se
os laços com a Venezuela, Colômbia, Bolívia e Chile.
A participação de países da região nas exportações
brasileiras pulou de 4% para quase 14% entre 1991-4,
no volume total das vendas externas.
Fernando Henrique Cardoso assumiu a Presidência no dia 1º de janeiro de 1995. Adotou a liberalização, mas manteve negociações com o Mercosul. A
diplomacia brasileira priorizou o aprofundamento da
integração sul-americana e não mais de toda a América Latina. Disso resultou a I Reunião de Cúpula sulamericana, realizada em Brasília, em 2000. A cúpula
lançou um ambicioso projeto de integração regional,
envolvendo as áreas de transporte, comunicações e
energia. O projeto, conhecido como Iniciativa para a
Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana
(IIRSA), estabelecia um prazo de 10 anos para o processo de integração das infraestruturas. Isso contribuiu para uma maior aproximação regional, ao discutir
aspectos concretos de integração física que serviriam
tanto para apoiar os aumentos esperados no comércio intra-regional, particularmente com os esforços de
aproximação entre o Mercosul e a Comunidade Andina
de Nações (CAN), e extra-regional, tendo em vista as
potencialidades dos promissores mercados asiáticos,
particularmente a China, ao possibilitar o escoamento
da produção de grãos do centro-oeste brasileiro pelos
portos do pacíﬁco. O tema da integração física regional
adquiriu importância na política externa de Fernando
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Henrique Cardoso, mas não chegou a ﬁrmar-se como
uma prioridade.
Durante o primeiro mandato do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, a ênfase passou a ser a construção de uma Comunidade Sulamericana de Nações. A
diplomacia brasileira se empenhou ainda mais na integração estratégica do subcontinente. A América do Sul
foi uma das prioridades da atuação externa do País e
se trabalhou a implementação dos projetos. Em 2004,
foi criada a Comunidade Sul-americana de Nações
(CASA), resultado da aproximação entre o Mercosul e
a CAN, iniciada ainda no governo Fernando Henrique.
Os doze presidentes do subcontinente reforçaram a
importância da integração da infraestrutura física.
Um dos resultados concretos da III Reunião de
Cúpula foi a apresentação da Agenda de Implementação Consensuada (AIC), em 2004, com 31 projetos
prioritários para a integração física regional. Em decorrência, foi inaugurada, em janeiro de 2006, a ponte sobre o Rio Acre, entre Brasil e Peru. Mais do que
corredores de exportação, os projetos visam gerar desenvolvimento nas suas áreas de inﬂuência.
Algumas instituições de fomento têm tido papel
relevante no ﬁnanciamento dos projetos de integração
regional, a exemplo do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), da CAF (Corporação Andina de Fomento), da FONPLATA (Fundo para o Desenvolvimento
da Bacia do Prata) e do brasileiro BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
No plano institucional, em 2006 foi criado o Parlamento do Mercosul em Montevidéu, do qual ﬁz parte até
2010. Nele tratei de estratégias de combate a desertiﬁcação, do Fundo Comum de Investimento e apresentei
propostas de integração energética. Propus também a
adoção de políticas urbanas para a America Latina, sugerindo que os países latino-americanos, que não possuem deﬁnições acerca do desenvolvimento urbano se
baseiem no Estatuto da Cidade vigente no Brasil.
0 Parlamento do Mercosul é um instrumento fundamental para construir a unidade ainda mais ampla
de todos os povos e países da América do Sul e para
a aﬁrmação da identidade do Bloco. Aproxima o Mercosul das populações. Possibilita a consolidação de
uma cidadania regional e reforça a identidade comum
dos latino-americanos, respeitando sua diversidade
cultural.
Com ele se construiu um fórum comum para enfrentar as assimetrias regionais e defender a democracia e os direitos humanos. Uma instância que representa os povos da região, respeitando a pluralidade
ideológica e política dos países e povos constituintes
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do Bloco. Tem por desaﬁo promover e defender a democracia, a liberdade de expressão e a paz.
No aspecto econômico, os parlamentares incentivam o desenvolvimento sustentável, com justiça social
e respeito à diversidade cultural das populações. Como
função especíﬁca, o Parlamento do Mercosul busca a
harmonização das legislações dos Estados-parte, para
que as medidas que venham a ser aprovadas tenham
efeito para o conjunto dos países. É notável que uma
das grandes debilidades atuais do Bloco e ausência de
estabilidade institucional e de segurança jurídica que
garantam aos povos, as instituições, trabalhadores e
investidores, tranquilidade para conviver, transitar e
empreender na região.
O Parlamento dá maior legitimidade aos processos decisórios. Várias ações conjuntas podem virar
ordenamento legal comum, abordando, por exemplo,
o desarmamento, a migração interna, o combate ao
trabalho escravo, ao trabalho infantil e a exploração
do turismo sexual.
0 Parlamento do Mercosul democratiza o processo de integração dos Estados-parte. Contribui para a
construção de uma nova agenda, que debata os mais
variados assuntos de interesse das sociedades nacionais sul-americanas.
As políticas econômicas e alfandegárias entre os
países membros não solucionam os problemas sociais,
muitos deles graves, vividos pelas populações dos países
que integram o Bloco. O Parlamento atua, justamente, na
busca de solução para esses problemas sociais. Através
de mecanismos próprios do Poder Legislativo, como as
audiências públicas, os informes de direitos humanos, o
acolhimento de denúncias e reclamações de cidadãos,
da possibilidade de adotar mecanismos de democracia
direta, como a consulta popular, os latino-americanos
poderão exercer um controle efetivo do processo de integração. A eleição direta dos parlamentares, prevista na
sua criação, e sobre qual o Brasil ainda não deliberou,
certamente garantirá a legitimidade e o amparo social
para suas decisões.
A integração do subcontinente também está se
fortalecendo com a abertura do Bloco. Concretizando
o ingresso da Venezuela, o Mercosul passará a ter
250 milhões de habitantes, uma área de 12,7 milhões
de quilômetros quadrados e um produto interno bruto de US$1 trilhão, o que equivale a 76% do total da
America do Sul.
Apesar das conquistas aqui apontadas, é preciso
avançar na padronização de políticas de desenvolvimento e de políticas industriais dos países membros;
na constituição de um fundo de harmonização para
fomentar o desenvolvimento das regiões mais atrasa-
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das (Focem); na intensiﬁcação de instrumentos como
o Convênio de Credito Recíproco (CCR) entre os países do Mercosul, para não dependermos de moeda
estrangeira (sobretudo do dólar) no comércio regional
e servir de embrião para a constituição de uma moeda
única no futuro.
O Mercosul fez muitos progressos e seu principal
desaﬁo no momento é fazer avançar o processo de integração física, econômica e cultural, mantendo o compromisso da região com os princípios democráticos.
A coesão da América do Sul em torno do Mercosul
possibilitará uma enorme projeção de poder regional
no contexto de um mundo que se redeﬁne, em que se
apresenta uma tendência a regionalização e a organização das nações em blocos. A propósito, apresentei
Projeto de Lei do Senado, anteriormente apresentado
pelo Deputado Federal Fredo Ebling Júnior, do PCdoB/
DF, estabelecendo o 26 de Março, data da assinatura
do Tratado de Assunção, como o Dia Nacional da Integração Latino-americana.
Como diz uma canção do cubano Pablo Milanês,
vertida ao português por Chico Buarque,
“Já foi lançada uma estrela
Pra quem souber enxergar
Pra quem quiser alcançar
E andar abraçado nela”
Era o que eu tinha a dizer, obrigado Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores,
participantes do Mercosul e demais presentes nesta
Sessão Solene.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Inácio Arruda.
Temos ainda três Senadores inscritos. O próximo
é o Senador Pedro Simon. Depois, falarão os Senadores Valdir Raupp e Marcelo Crivella. A sessão é do
tamanho do Mercosul.
V. Exª dispõe de dez minutos, Senador Pedro
Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, distintas autoridades, diplomatas que
nos honram com suas presenças, senhoras e senhores
parlamentares, eu sempre fui daqueles brasileiros entusiastas da integração da América Latina e, de modo
muito especial, da integração da América do Sul.
Nós, gaúchos, temos razões a mais do que os
outros brasileiros para defendermos essa tese.
Pela nossa fronteira com a Argentina, ao longo da
história, pagamos um preço muito caro, pois até hoje
não se sabe bem a razão, mas achava-se que seria
absolutamente certa, seria apenas uma questão de
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mais ou menos tempo, uma guerra entre a Argentina
e o Brasil. Por conta disso, a metade sul do Rio Grande do Sul e a fronteira do Rio Grande do Sul pagaram
um preço caríssimo.
O Rio Grande nasceu ali, cresceu, desenvolveuse, progrediu. Pelotas, Rio Grande, São Borja, Uruguaiana e Livramento foram o berço do Rio Grande
do Sul. A metade norte só começou a crescer quando
vieram os imigrantes, os italianos e alemães, mais de
um século depois. Era uma zona rica e próspera, mas
que, com o tempo, parou. Parou porque, dizendo-se
que era inevitável a guerra, durante quase cem anos,
metade do Exército brasileiro esteve na fronteira do
Brasil com a Argentina. Nós temos cidades no Rio
Grande do Sul, como Santiago, que tem cinco quartéis
do Exército – cinco quartéis do Exército numa cidade!
Há mais quatro em São Borja, mais três em Alegrete,
mais três em Uruguaiana. Meus Deus!
E aí se determinou que, na zona de fronteira, por
exemplo, era proibido ter uma indústria, era proibido
ter uma fábrica. Uruguaiana, durante muito tempo, foi
a capital do mundo na produção de lã e, durante um
século, pagou o frete da lã de Uruguaiana até São Paulo para que a lavagem de lã fosse feita lá e, é claro, o
lanifício e tudo mais era feito lá também, porque até a
lavagem da lã não podia ser feita em Uruguaiana.
E o interessante é que nós, gaúchos, com os
uruguaios, com os argentinos, sempre tivemos uma
integração total. O gaúcho agora é tango, é samba,
tudo o mais, mas durante algum tempo o tango era a
grande música de todos nós. Tirando o futebol, e agora
nem o futebol, porque agora eles estão lá atrás, mas,
tirando o futebol, porque a briga era dura, a integração era total.
Eu cito apenas esse fato, para não citar o fato
mais importante. É triste a gente abrir as manchetes
e veriﬁcar que o Brasil, a América Latina, a América
do Sul e a África são as regiões mais atrasadas do
mundo: fome, miséria, analfabetismo, falta de saúde e
tudo o mais. E, se olharmos a América do Sul, vamos
veriﬁcar que tem um grande povo, vamos veriﬁcar que
tem petróleo, que tem minério, que tem agricultura, que
tem todas as riquezas necessárias para ser um grande
continente; e não é.
Achei excepcional a resposta da Ministra Maria do
Rosário lá no Conselho de Meio Ambiente, na Europa,
quando havia um certo ambiente no sentido de que o
Lula era mais simpático à Líbia, ao Egito, aos países
onde os direitos humanos não existiam, enquanto que
a atual Presidente está sendo mais energética, mais
rígida. Enquanto a Srª Clinton fez um pronunciamento
esperado por todos, mostrando que os Estados Unidos
estavam numa posição de exigir a liberdade e os direi-
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tos humanos; por isso, iam intervir na Líbia. Estavam
todos esperando o discurso da Ministra. Como ela ia
explicar essa mudança entre Lula e a atual Presidenta? E ela falou que o Brasil sempre teve uma posição
a favor dos direitos humanos; não somos como os
Estados Unidos, nem como alguns países europeus
que, com relação aos direitos humanos, adotam uma
posição conforme o momento, o interesse e a hora. Aí
diz a Ministra. Eu vejo o Brasil. Lá no Conesul, os Estados Unidos criaram, apoiaram e mantiveram durante longos 20 anos a ditadura mais cruel no Brasil, na
Argentina, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, porque
interessava; e deixou durante 40 anos a ditadura na
Líbia e nunca abriu a boca; e deixou 30 anos no Egito
e nunca abriu a boca. Eles variam de acordo com o
interesse, nós não.
Quando Fidel Castro saiu vitorioso em Cuba,
nada de mais. Mas, quando Fidel Castro, barrada pelos Estados Unidos a perspectiva de comercialização
com a América toda e com o mundo, fez entendimento
com Rússia e quando se falou que ele queria levar o
seu comunismo para a América, o Presidente americano deu uma manchete: “No nosso quintal ninguém
mexe”. Quintal: é assim que eles se referem à América do Sul.
Por isso, eu saúdo esse dia. Com todo respeito
à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai e à Venezuela,
o Brasil foi o grande responsável. Foi o Brasil que tomou a iniciativa, que foi lá no Uruguai; foi o Brasil que
fez todo o esforço para esvaziar essa relação turbulenta entre Brasil e Argentina. Foi o Brasil! Porque lá
no auge da falta de trigo numa determinada crise, a
Argentina não cumpriu o compromisso que tinha com
o Brasil, de fornecer o trigo na hora exata, mas foi
vender para a Europa a um preço muito superior, e o
Brasil não comprou mais trigo da Argentina. E os anos
foram passando, foram passando, e o Brasil comprava
milhões de toneladas do Canadá, dos Estados Unidos
e nenhum grama da Argentina. Foi quando o Brasil foi
à Argentina para dizer que era um absurdo. E passamos a importar 100, 200, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões
de toneladas. A Argentina se emocionou.
Foi o Brasil, quando o Presidente chegou e disse:
“Vamos dialogar, vamos discutir uma política nuclear
para a América Latina, Brasil e Argentina”. E convidou
o Presidente da Argentina a visitar as instalações do
Brasil, e o Presidente do Brasil foi convidado a visitar
as instalações da Argentina. Foi aí que começou e foi
aí que avançou. Estamos longe, estamos longe.
Foram feitos muitos discursos aqui, muito importantes nas diﬁculdades e na convicção. Nós mesmos
do Rio Grande do Sul, no programa do arroz do Uruguai, temos uma série de questões a serem discutidas.
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Isso vem atrás. O que vem na frente é que temos de
ser um grande continente. Nós temos de ser América
Latina e América do Sul um grande país, uma grande
nação, uma grande integração dos Estados Unidos da
América Latina.
Petróleo, que é a grande crise no mundo inteiro,
a América do Sul tem, e não tem problema nenhum.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agricultura? E temos milhões de latino-americanos
passando fome. Nós somos... só o Brasil pode ser o
celeiro do mundo!
Claro que, quando os americanos falaram em
criar uma zona de livre comércio de toda a América,
nós entendemos o ridículo: seria transformar toda a
América em colônia dos Estados Unidos. Por isso, fomos contrários.
É interessante. Olha, é lindo de ver, mas não há,
nesse caso da integração do Mercosul, não há, por
parte do Governo brasileiro, ou de todos eles, nenhum
interesse de grandeza, de superioridade: “Porque nós
somos o maior país, porque queremos vantagem aqui
ou acolá”. Não há esse interesse. Um país continente
como o nosso...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já
encerro, Sr. Presidente.
Um país do tamanho do nosso, e nunca passou
por nós buscar um palmo de terra em qualquer ângulo do nosso País. Não temos problema em nenhuma
fronteira.
Sim, quando o Presidente Obama... E, cá entre
nós, eu também não gostei. Ele poderia ter iniciado a
luta com a Líbia no carro americano que veio aqui, ou
no helicóptero americano. Dizem que foi no Palácio o
telefonema. Ele disse agora que é do interesse dele,
e no Chile diz que agora os Estados Unidos vão olhar
para a América Latina. Podem olhar, mas se nós não
olharmos para nós, ninguém vai olhar.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Por
isso, essa data é importante. Temos de terminar com
blocos dentro da América Latina: amazônico, Andes,
Mercosul. Temos de fazer uma integração geral da América, temos de caminhar para isso e vamos para isso.
Vejo com muita alegria o Brasil e seus governos, por
todos eles, apesar de terem mudado radicalmente de
ideia e de princípio desde restituída a democracia.
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Com relação ao Mercosul, há um entendimento
só. Eu diria unanimidade de intenção e de vontade. É
um grande movimento esse, Sr. Presidente. O Mercosul é uma grande bandeira. A integração da América é
um grande passo. Nós não poderemos ser um grande
País, um grande Brasil cercados de vizinhos na miséria
por todos os lados.
Nós temos que ser e queremos ser um grande
país e uma grande nação, como estamos a caminho,
com irmãos que estejam crescendo e progredindo ao
nosso lado.
Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
Vamos ouvir o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vou pedir
para dar como lido o meu pronunciamento, tendo em
vista a reunião do Conselho Político, que está começando, no Palácio do Planalto, com a Presidenta da
República, Dilma Rousseff, e os Líderes e Presidentes
dos partidos da base aliada, mas quero dizer que o
Mercosul deu certo.
Está crescendo e a tendência é ser ampliado.
Por isso fui favorável à entrada da Venezuela, quando
foi aprovada aqui no Senado Federal, e serei favorável à entrada de todos os países da América do Sul
no Mercosul.
Nós precisamos consolidar o Parlamento do Mercosul. Eu espero que a comissão aqui do Senado que
discute a reforma política e que a comissão da Câmara
que discute a reforma política lá também possam inserir
nessa reforma as bases, as regras para a eleição, no
ano que vem, juntamente com a eleição de prefeitos
e vereadores, dos 37 parlamentares que comporão o
Parlamento do Mercosul.
E eu peço a V. Exª que dê o meu pronunciamento como lido.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR VALDIR RAUPP
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem
apanhamento taquigráﬁ
áﬁco.)
co.) – O Senado Federal presta, nesta ocasião, merecida homenagem a uma das
maiores realizações da diplomacia sul-americana em
todos os tempos. Por intermédio do Mercosul, os países
do cone meridional do subcontinente estabeleceram
um novo paradigma em suas mútuas relações e no
contato com outros países e blocos. De maneira inédita, deixaram de dar as costas um para o outro e,
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unidos por um ideal grandioso, abandonaram antigas
rivalidades.
No dia 26 de março
ço de 1991, por meio da assinatura do Tratado de Assunção, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai deram início à formação do Mercosul.
Mais tarde outros países ganharam o status de estados
associados: Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador e
Venezuela. Passados 20 anos, já é possível mensurar
as conquistas obtidas – que não foram poucas – e,
também, estimar os principais desaﬁos que continuam
a travar a consolidação deﬁnitiva do bloco.
Em primeiro lugar, convém
ém não esquecer o contexto político no qual se deu a criação do Mercosul. As
nações sul-americanas passavam por um processo de
esgotamento de governos autoritários e deparavam a
necessidade vital de consolidar as nascentes democracias e reorientar as economias regionais, então extremamente fragilizadas.
A esse propósito, Brasil e Argentina reconheciam,
já em 1985, na Declaração de Iguaçu, as diﬁculdades
econômicas e políticas porque passavam, mas criam
no estabelecimento de laços duradouros entre as duas
nações e, também, entre os vizinhos sul-americanos.
Na seara econômica, as diﬁculdades derivavam,
conforme estipulava o documento, “da dívida externa,
do incremento das políticas protecionistas no comércio
internacional, da permanente deterioração dos termos
de intercâmbio e da drenagem de dívidas que sofrem
as economias dos países em desenvolvimento”.
Em âmbito político, os dois parceiros “destacaram
que, dentro da tradição de continuidade do relacionamento bilateral, os êxitos recentemente alcançados
pelas duas nações em seus respectivos processos
de consolidação democrática criaram condições particularmente propícias para o aprimoramento de seus
vínculos nos mais diversos setores, assim como para
colaboração mais íntima e estreita no plano internacional”.
Srªs e Srs. Senadores, é preciso, pois, reconhecer que a criação do Mercosul radica na assinatura
da Declaração de Iguaçu, processo conduzido pelos
Presidentes Raúl Alfonsín e José Sarney. Este último, por sinal, tem sido, ao longo de décadas, um
dos maiores incentivadores do bloco. Na sua acurada
perspectiva, o projeto teria a seguinte conﬁguração,
abro aspas: “Nosso projeto era a criação de um mercado comum regional começando pelo cone sul, com
um modelo de integração por períodos e setores, um
banco de exportação, uma câmara de compensação
e um horizonte de uma mesma moeda junto com a integração física, cultural e política, que nos daria mais
peso no mundo”.
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Dissemos, no início
ício de nossa fala, que já é possível sopesar alguns dos benefícios trazidos pela criação do Mercosul e os desaﬁos que ainda se opõem
a ele. A começar pelos problemas e desaﬁos, muitos
deles derivam do hipertroﬁado enfoque comercial que
tomou conta do bloco. Mais uma vez, recorro às sábias
palavras do Presidente Sarney: “O enfoque exclusivamente comercial criou problemas, a ideia da integração
já não aconteceu por setores e isso gerou diferenças,
pois foi criado um tipo de protecionismo que ao longo
do tempo foi fonte de divergências”.
Com efeito, diversas rusgas contrastaram os
membros do Mercosul, em especial seus dois expoentes, Brasil e Argentina. No auge da crise argentina, em
2001-2002, o Brasil teve de desvalorizar o real, como
reação às crises do leste asiático e da Rússia, o que
resultou em grandes assimetrias nas trocas entre os
dois países. Esse desequilíbrio gerou entrechoques
que, a certa altura, puseram em xeque a própria viabilidade do Mercosul.
O ritmo das agendas políticas nacionais é outro
ponto a impactar os avanços. No momento, o Brasil encontra diﬁculdades para deﬁnir seus representantes no
Parlasul, o braço legislativo do bloco, criado em 2007.
De acordo com Miriam Gomes Saraiva, pesquisadora
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, há frustração, pois “o parlamento foi criado, mas na prática não
houve eleição direta e não tem caráter legislativo. Não
houve avanço na instituição como forma supranacional,
ainda é basicamente intergovernamental”.
A gama de problemas não ﬁca restrita ao que
acabamos de descrever. Segundo editorial do Estado
á, ainda, imperfeições como “bitributade S. Paulo, há,
ção aduaneira, Tarifa Externa Comum cheia de furos,
barreiras comerciais internas, um regime automotivo
aberrante e muita diﬁculdade para ﬁxar objetivos comuns”.
Todavia, Sr. Presidente, o Mercosul tem mostrado
força
ça e aptidão para contornar os obstáculos que se interpõem a sua plena consolidação. A plena integração
econômica ainda não se concretizou, mas ninguém há
de afastar o valor de conquistas como a livre circulação
de cidadãos do grupo, a garantia de vistos trabalhistas
e a aproximação política de seus líderes.
Frequentemente, o bloco sul-americano tem sido
comparado com a União
ão Europeia. A comparação, contudo, não procede. De acordo com Sonia de Camargo,
professora emérita do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), trata-se de “um caminho longo. A Europa
faz isso há quase 60 anos e as coisas não acontecem
de um dia para o outro. O Mercosul estava um tanto
parado, mas é um destino certo para a América do Sul.
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A questão da integração é inevitável e toda trajetória
tem retrocessos e avanços. Nos próximos anos, o bloco
regional vai ter que ser mais aprofundado”.
De fato, Srªs e Srs. Senadores, é preciso aperfeiçoar o programa de união aduaneira, com o objetivo
de promover o livre comércio entre os membros do bloco
e alavancar a competitividade das economias.
Por outro lado, como frisa o embaixador Régis
Arslanian, “a ideia é tentar avançar num Mercosul mais
do cidadão.
ão. Isso passa pela aprovação da proporcionalidade cidadã no Parlamento do Mercosul, porque
o Brasil, com 190 milhões de habitantes, não pode ter
a mesma representação do Uruguai ou do Paraguai.
Vamos uniﬁcar as matrículas veiculares no Brasil e no
Mercosul, sobretudo para ônibus e caminhões, que
têm de andar pela fronteira com duas ou três placas.
Também queremos avançar para uma identidade única
do Mercosul e aprofundar a equivalência do diploma,
não apenas universitário, mas do secundário. Além
disso, buscamos a consolidação da união aduaneira,
com eliminação gradual das exceções à Tarifa Externa
Comum”.
Sr. Presidente, dados do Ministério
ério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior indicam que a
corrente de comércio entre os membros do Mercosul
aumentou quase 8 vezes desde 1991. Em 2010, foram
movimentados 380 bilhões de dólares – e o Brasil obteve superávit de 20,2 bilhões de dólares.
Além dos resultados econômicos expressivos,
cabe frisar a dimensão “securitária” e política do bloco.
A chamada “cláusula de democracia” tem sido um instrumento importante para consolidar e disseminar os
ideais democráticos em toda a América do Sul. Tudo
somado, o saldo do Mercosul é amplamente positivo.
Por ﬁm, Sr. Presidente, congratulo-me com o
Senador João Pedro por ter requerido esta Sessão
Especial.
Era o que tinha a dizer!
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado.
V. Exª será atendido na forma regimental.
Da mesma forma, será atendida a solicitação do
Senador Inácio Arruda.
Senador Crivella, último orador inscrito nesta
sessão solene em comemoração aos vinte anos do
Mercosul.
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, eu também, Sr. Presidente, vou pedir
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que dê o meu discurso como lido, porque temos uma
reunião agora com a Presidenta Dilma.
Mas, antes de ir, eu queria deixar aqui uma consideração. Os oradores que me antecederam colocaram de maneira extraordinária esse grande passo que
foi o Brasil caminhar para o Mercosul, e do Mercosul
se expandir para a comunidade latino-americana de
países, que é um preceito constitucional.
Não existe América Latina, existe o continente
americano, com dois polos nitidamente consolidados,
Estados Unidos e Brasil, e os países que orbitam ao
redor dessas duas nações polos, Senador Mozarildo,
de tal maneira que a América Latina realmente não
existe. Mas pode existir a América do Sul. E, para isso,
o trabalho do Brasil é extraordinário.
Agora, nós não podemos, com a disparidade que
existe entre as nossas nações, tentar uma integração
em busca de saldo. Seria muito mesquinho.
E eu vou concluir este meu curtíssimo, brevíssimo
pronunciamento. Quero saudar também o Embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães, uma referência do nosso
Itamaraty, que, ao lado de Celso Amorim, conduziu a
política externa do Governo do Presidente Lula.
Quero dizer também, já citei isto numa reunião
recente na Comissão de Relações Exteriores, que o
The Economist considerou o nosso Chanceler Celso
Amorim a terceira pessoa mais inﬂuente do mundo,
à frente de Angela Merkel, à frente de muita gente
importante nesse mundo político. E sem sombra de
dúvida Samuel, ao lado dele, foi, parodiando o vate
andaluz, tardará muito a surgir uma dupla como essa
na diplomacia brasileira.
Mas eu quero concluir, Sr. Presidente, dizendo
o seguinte: o que nós precisamos, realmente, não é
apenas buscar saldos. Srs. Embaixadores, Srs. membros do Itamaraty, não é em busca de saldos que nós
vamos fazer a integração latino-americana. E eu quero
citar um artigo que li hoje, do Frei Leonardo Boff, e que
é muito interessante. Ele diz o seguinte:
A compaixão tem algo de singular: ela
não exige nenhuma reﬂexão prévia, nem argumento que a fundamente. Ela simplesmente
se nos impõe porque somos essencialmente
seres compassivos. [Senador Pedro Simon, a
solidariedade que V. Exª pregava agora] A compaixão refuta por si mesma noção do biólogo
Richard Dawkins do “gene egoísta”.
Ou o pressuposto de Charles Darwin [e
de todos que defendem a origem zoológica
do homem e que são contra a Bíblia] de que
a competição e o triunfo do mais forte regeriam a dinâmica da evolução. Ao contrário, não
existem genes solitários [no código genético,
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os genes são harmônicos e ligados, assim é
a essência do ser humano, não existem genes
isolados, solitários], mas todos são inter-retroconectados e nós humanos somos enredados
em teias incontáveis de relações que nos fazem
seres de cooperação e de solidariedade.
Mais e mais cientistas vindos da mecânica quântica, da astrofísica e da bioantropologia sustentam a tese de que a lei suprema
do processo cosmogênico é o entrelaçamento
de todos com todos e não a competição que
exclui. O sutil equilíbrio da Terra, tido como um
superorganismo que se autorregula, requer
a cooperação de um sem-número de fatores
que interagem entre si, com as energias do
universo, com a atmosfera, com a biosfera e
com o próprio sistema-Terra. Essa cooperação
é responsável por seu equilíbrio, agora perturbado pela excessiva pressão que a nossa
sociedade consumista esbanjadora faz sobre
todos os ecossistemas e que se manifesta pela
crise ecológica generalizada.
Eu cito isso aqui, Sr. Presidente, porque acho que
é o princípio que fez nascer o Mercosul e que o fará
prosperar mesmo nesse caminho difícil, de armadilhas
traiçoeiras, Senador Demóstenes, e de emboscadas
de venenos sutis, é a compaixão. Diferente da Alca,
diferente do processo de integração que vem do Norte,
E isso nos diferencia na gênese da nossa formação
e por isso acredito no Mercosul, por isso acredito na
solidariedade que existe entre argentinos, uruguaios,
paraguaios, brasileiros; entre os países que são associados. Votei a favor da Venezuela exatamente porque
acredito que poderemos, sim, dar exemplo ao mundo,
não apenas de acordo aduaneiro, não apenas de irmão explorando irmão, não apenas de uma ganância
insaciável de um capitalismo desalmado, mas de uma
interação humana, como disse Boff, e que estará então
eternizando as palavras inesquecíveis e imortais do
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando disse:
“Somos todos irmãos.”
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR MARCELO CRIVELLA.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Ilustres servidoras, servidores e visitantes, que
nos honram com as suas presenças neste plenário,
Senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado telespectadores da TV Senado.
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Antes de dar início ao meu pronunciamento, gostaria de cumprimentar o Senador João Pedro, pela feliz autoria do Requerimento para que o Senado prestasse, no dia de hoje, justa homenagem ao Mercosul,
que estão completando 20 anos de existência. De fato,
esta é uma data que deve ser celebrada, porque não
foi fácil chegar ate aqui.
Todo processo de integração envolvendo os países latinoamericanos e, de modo particular, os da
América do Sul, sempre foi encarado com certo viés
de pessimismo e muitos duvidavam de que daria certo. Diversas foram as tentativas, mas sem muito êxito.
Como exemplos, posso citar a ALALC – Associação
Latino-americana de Livre Comércio e a ALAI – Associação Latino-americana de Integração e, ainda, o
Mercado Comum da América Central.
Com o Mercosul não poderia ser diferente, muitos
também duvidaram daquelas tratativas iniciais, ainda
tímidas, mantidas em meados da década de 1980, entre
os Presidentes do Brasil, José Sarney, e da Argentina,
Raúl Alfonsín, e que culminaram com a assinatura do
“Tratado de Assunção”, em 26 de março de 1991.
Hoje, decorridos quase 20 anos, podemos dizer,
com toda a certeza, que o Mercosul está consolidado.
É evidente que todo processo de integração se constrói
ao longo do tempo, pouco a pouco, vai amadurecendo. É como uma planta, que regamos todos os dias e
da qual, passados alguns anos, começamos a colher
os frutos. A União Européia, nosso maior modelo, já
conta com 60 anos; o Mercosul, com apenas 20. Mas
nesses vinte anos, muito já foi realizado!
Do ponto de vista econômico, embora ainda não
tenhamos conseguido atingir, de fato, o almejado patamar de mercado comum, os resultados positivos são
mais do que evidentes: o comércio no interior do Mercosul cresceu oito vezes nesse período;
as trocas comerciais entre seus constituintes,
que somavam US$10,5 bilhões em 1991, alcançaram
mais de US$80 bilhões em 2010.
Merece destacar que, se em 1990, as exportações
interregionais signiﬁcavam 17% do total de exportações
de seus países membros, em 2010 representaram cerca de 30%. Ou seja, estamos conseguindo criar urna
zona de comércio dinâmica entre os países membros
do bloco, o que é extremamente benéﬁco.
E o Brasil tem sido um dos maiores beneﬁciados.
As exportações brasileiras para a sub-região passaram
de US$3,3 bilhões, em 2002, para US$22 bilhões, em
2008. Houve substancial redução das nossas trocas
com o mercado norte– americano, tendo se expandido
fortemente o intercâmbio com o Mercosul e a América
Latina em geral.
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Sob o prisma político, dois pontos merecem destaque: primeiro, o fato de que o Mercosul representa
um compromisso inafastável com a democracia entre
os países que o integram. Com efeito, a Declaração
Presidencial de Las Lenãs, de 1992, estipulou que a
plena vigência das instituições democráticas e condição
indispensável para a existência e o desenvolvimento do
Mercosul. Essa posição foi reiterada posteriormente,
em 1998, quando se ﬁrmou o Protocolo de Ushuaia,
sobre Compromisso Democrático no Mercosul.
O outro ponto de relevo, ainda sob o prisma
político, é a criação do Parlamento do Mercosul, em
2007, que traz consigo a participação dos cidadãos
no processo de integração, até então restrito aos fóruns governamentais. A partir daí, o Mercosul ganha
mais legitimidade, pois passa a contar com um fórum
democraticamente eleito por todos os cidadãos que
o integram.
A educação e a cultura também não foram deixadas de lado. Temos presenciado esforços imensos
no sentido da harmonização de currículos, do reconhecimento de certiﬁcados escolares e da criação
das “escolas de fronteiras”. Merece especial destaque, a criação a Universidade Federal da Integração Latino Americana (Unila), na cidade de Foz do
Iguaçu, na qual se pretende atender a dez mil estudantes da região.
Além disso, os governos têm realizado um empenho conjunto na busca de novos pontos de convergência, que conduzam a consolidação da integração
cultural dos países da região. O Ministério da Cultura
do Brasil, por exemplo, tem implementado uma política
internacional que prioriza as relações com os demais
países da América do Sul, promovendo o envolvimento
das várias áreas da cultura. Então esses são fatos da
maior relevância, do maior signiﬁcado, para povos que,
apesar de imensa proximidade geográﬁca e cultural,
sempre estiveram, historicamente, muito distantes.
Cumpre ressaltar também, Senhoras e Senhores,
os ganhos previdenciários e na esfera das relações de
trabalho. Desde 2005, está em pleno vigor o Acordo
Multilateral de Previdência do Mercosul, permitindo que
os trabalhadores migrantes computem, para efeito de
aposentaria e pensão, o período trabalhado em qualquer país do bloco, desde que façam a contribuição no
país em que trabalham. O Acordo beneﬁcia cerca de
3 milhões e meio de trabalhadores do Mercosul, dos
quais 600 mil brasileiros.
Do ponto de vista diplomático, muito avançamos.
Hoje não existe mais aquele clima de desconﬁança
que reinava nas relações bilaterais, entre Brasil e Argentina, por exemplo. E mais do que isso. O Mercosul,
hoje, constitui a base para o fortalecimento da nossa
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presença no cenário mundial. Podemos mesmo dizer
que, sem a articulação de nossos interesses regionais
no âmbito do Mercosul, diﬁcilmente teríamos alcançado
uma maior projeção no cenário internacional. A recente
visita do Presidente Barack Obama dá uma dimensão
da importância que adquirimos, não apenas como país,
mas como bloco econômico.
Não por acaso, Senhoras e Senhores, a Presidente Dilma Rousseff escolheu a Argentina como destino
de sua primeira viagem internacional. Trata-se de um
gesto de profundo signiﬁcado político. Ela poderia ter
ido, primeiramente, aos Estados Unidos, ou a China,
ou mesmo a Bulgária, terra de seus antepassados; ao
contrário, decidiu ir a Argentina, para mostrar a importância que o governo brasileiro empresta ao relacionamento com o Mercosul.
Nessa visita a Buenos Aires, a Presidente Dilma
fechou nada menos do que 15 acordos com a Presidente Cristina Kirchner. Nas conversas entre as duas, houve
destaque para as relações econômicas, comerciais e
para a aliança estratégica entre os dois países.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, ilustres membros da Mesa e convidados aqui presentes, como mencionei no início, o
Mercosul está consolidado. Hoje, além de seus sócios
fundadores, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ele
ainda conta com a participação de Bolívia, Colômbia,
Chile, Equador e Peru, como Estados Associados,
e com a Venezuela, cuja adesão está pendente de
apreciação pelo Parlamento paraguaio, que deverá
se concluir em breve.
Quanto as relações internacionais do Mercosul,
estão sendo retomadas as negociações para a celebração de um acordo de livre comércio com a União
Européia. O bloco ﬁrmou, ainda, acordo de livre comércio com Israel, já aprovado pelo Congresso Nacional,
e com o Egito, estando em curso negociações comerciais com a Jordânia, Marrocos e com os países do
Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico.
(O Conselho de Cooperação do Golfo
(também denominado Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pérsico),
ou CCG, é a organização de integração econômica que reúne seis estados do Golfo Pérsico: Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia
Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait).
É certo que muito ha ainda por caminhar. Muitos são os desaﬁos que nos aguardam, mas eles não
invalidam os esforços realizados e os resultados já
alcançados.
Talvez o maior desses desaﬁos seja equalizar as
fortes assimetrias no campo econômico, e estabelecer

Sexta-feria 25

173

08101

uma complementaridade produtiva entre os países do
bloco, para que possamos construir uma integração
benéﬁca a todos os países da região. Nesse sentido,
quero destacar a criação do Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul (FOCEM), destinado justamente a enfrentar essas
assimetrias.
Minhas Senhoras e meus Senhores, o Mercosul,
ao completar 20 anos de existência, e motivo de orgulho e de satisfação para todos nós!
Com certeza, os Presidentes José Sarney e Raul
Alfonsin, ao iniciarem as tratativas que resultaram na
assinatura do Tratado de Assunção, não perseguiam
objetivos exclusivamente econômicos. Pensavam, sobretudo, na superação da rivalidade histórica entre os
dois países, na construção da conﬁança recíproca, na
estabilidade política regional e na consolidação das
reformas democráticas, objetivos esses plenamente
já alcançados e compartilhados por todos os membros do bloco.
Longa vida ao Mercosul!
Muito obrigado, Senhor Presidente.
A compaixão implica assumir a paixão do outro. É transladar-se ao lugar do outro para estar junto
dele, para sofrer com ele, para chorar com ele, para
sentir com ele o coração despedaçado. Talvez não tenhamos nada a lhe dar e até as palavras nos morram
na garganta. Mas o importante é estar aí junto dele e
jamais permitir que sofra sozinho. Mesmo que estejamos a milhares de quilômetros de distância de nossos
irmãos e irmãs japoneses ou perto de nossos vizinhos
das cidades serranas cariocas, o padecimento deles
é o nosso padecimento, o seu desespero é o nosso
desespero, os gritos lancinantes que lançam ao céu,
perguntando, “por que, meu Deus, por quê?” são nossos gritos lancinantes. E partilharmos da mesma dor
de não recebemos nenhuma explicação razoável. E
mesmo que existisse, ela não desfaria a devastação,
não reergueria as casas destruídas nem ressuscitaria
os entes queridos mortos, especialmente as crianças
inocentes.
A compaixão tem algo de singular: ela não exige
nenhuma reﬂexão prévia, nem argumento que a fundamente. Ela simplesmente se nos impõe porque somos
essencialmente seres compassivos. A compaixão refuta
por si mesma noção do biólogo Richard Dawkins do
“gene egoísta”. Ou o pressuposto de Charles Darwin
de que a competição e o triunfo do mais forte regeriam
a dinâmica da evolução. Ao contrário, não existem genes solitários, mas todos são inter-retro-conectados e
nós humanos somos enredados em teias incontáveis
de relações que nos fazem seres de cooperação e de
solidariedade.
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Mais e mais cientistas vindos da mecânica quântica, da astrofísica e da bioantropologia sustentam a
tese de que a lei suprema do processo cosmogênico é o entrelaçamento de todos com todos e não a
competição que exclui. O sutil equilíbrio da Terra, tido
como um superorganismo que se autoregula, requer
a cooperação de um sem número de fatores que interagem entre si, com as energias do universo, com
a atmosfera, com a biosfera e com próprio o sistemaTerra. Essa cooperação é responsável por seu equilíbrio, agora perturbado pela excessiva pressão que a
nossa sociedade consumista e esbanjadora faz sobre
todos os ecossistemas e que se manifesta pela crise
ecológica generalizada.
Na compaixão, se dá o encontro de todas as religiões, do Oriente e do Ocidente, de todas as éticas,
de todas as ﬁlosoﬁas e de todas as culturas. No centro, está a dignidade e a autoridade dos que sofrem,
provocando em nós a compaixão ativa.
A segunda atitude, aﬁm a compaixão, é a solidariedade. Ela obedece a mesma lógica da compaixão.
Vamos ao encontro do outro para salvar-lhe a vida,
trazer-lhe água, alimentos, agasalho e especialmente
o calor humano. Sabemos pela antropogênese que nos
ﬁzemos humanos quando superamos a fase da busca
individual dos meios de subsistência e começarmos
a buscá-los coletivamente e a distribuí-los cooperativamente entre todos. O que nos humanizou ontem,
nos humanizará ainda hoje. Por isso é tão comovedor
assistir como tantos e tantas se mobilizam, de todas
as partes, para ajudar as vítimas e pela solidariedade
dar-lhes o que precisam e sobretudo a esperança de
que, apesar da desgraça, ainda vale a pena viver.
* Doutor em Teologia e Filosoﬁa pela Universidade de Munique, nasceu em 1938. Foi um dos formuladores da “teologia da libertação”. Autor do livro Igreja:
carisma e poder, de 1984, que sofreu um processo
judicial no ex-Santo Ofício, em Roma, sob o cardeal
Ratzinger. Participou da redação do Carta da Terra e
é autor de mais de 80 livros nas várias áreas das ciências humanísticas.
Outros textos do colunista Leonardo Boff*
Compaixão: a mais humana das virtudes
“A compaixão implica assumir a paixão do outro.
E transladar-se ao lugar do outro para estar junto dele,
para sofrer com ele, para chorar com ele, para sentir
com ele o coração despedaçado”
Três cenas aterradoras: o terremoto no Japão, seguido de um devastador tsunami, o vazamento deletério
de gases radioativos de usinas nucleares afetadas e
os deslizamentos destruidores, ocorridos nas cidades
serranas do Rio de Janeiro, provocaram em nós, com
certeza, duas atitudes: compaixão e solidariedade.
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Primeiro, irrompe a compaixão. A compaixão talvez seja, entre as virtudes humanas, a mais humana
de todas, porque não só nos abre ao outro, como expressão de amor dolorido, mas ao outro mais vitimado
e mortiﬁcado. Pouco importam a ideologia, a religião,
o status social e cultural das pessoas. A compaixão
anula essas diferenças e faz estender as mãos às vítimas. Ficarmos cinicamente indiferentes mostra suprema desumanidade, que nos transforma em inimigos
de nossa própria humanidade. Diante da desgraça do
outro não há como não sermos os samaritanos compassivos da parábola bíblica.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Crivella. V. Exª será atendido
na solicitação do discurso.
Passo a palavra ao embaixador Antonio José Ferreira Simões, que representa o Itamaraty, quebrando o
protocolo, pedindo permissão dos Srs. Senadores.
O SR. ANTONIO JOSÉ FERREIRA SIMÕES
– Cumprimento o Exmº Sr. Senador João Pedro; os
Srs. Senadores; as Srªs Senadoras; o Exmº Sr. Alto
Representante-Geral do Mercosul, Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães; os Srs. Embaixadores e os
representantes dos países do Mercosul; as senhoras
e os senhores aqui presentes.
Congratulo-me com V. Exª, Senador João Pedro,
pela convocação desta sessão comemorativa dos vinte anos do Mercosul. É para mim uma honra dirigirme a esta Casa no dia em que celebramos data tão
importante para o Brasil e para a América do Sul, em
representação do Ministro das Relações Exteriores,
Embaixador Antonio Patriota.
O Mercosul nasceu de uma iniciativa visionária
de aproximação entre Brasil e Argentina, materializada
pelo então Presidente José Sarney. Juntamente com
esse outro grande homem público, que foi o saudoso
Presidente Raúl Alfonsín, o Presidente Sarney deu o
passo deﬁnitivo para superar as rivalidades históricas
entre Brasil e Argentina. Essa iniciativa captou o sentido das transformações profundas por que passavam
nossos países naquele momento. Reencontrávamo-nos
com o Estado democrático de direito, passávamos a
reconhecer uma identidade comum e enfrentávamos o
desaﬁo da inserção de nossas economias num mundo
marcado pela formação de blocos econômicos.
A Ata de Iguaçu expressou, com eloquência, esse
momento, ao referir-se à urgente necessidade de a
América do Sul aumentar seu poder de negociação e
ampliar sua autonomia decisória, por meio das políticas
de cooperação e integração entre as nações. Hoje, somos mais fortes, e nossa voz é mais ouvida no mundo.
A Ata de Iguaçu abriu caminho para o Tratado de Assunção, assinado pelo Presidente Fernando Collor de
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Mello, em 26 de março de 1991. Coube ao Presidente
Collor não apenas esse gesto histórico, que hoje celebramos, mas também outra iniciativa transcendental,
que foi a criação da Agência Brasileiro-Argentino de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. Em
1994, o Mercosul se tornaria uma união aduaneira
pelas mãos do Presidente Itamar Franco, hoje Senador desta Casa.
Esses são os alicerces sobre os quais construímos a integração regional. O Mercosul transformou
profundamente a região nos últimos vinte anos. O
comércio entre nossos países cresceu dez vezes, de
US$4,5 bilhões para US$45 bilhões. Esse dado, por
si só, demonstra o êxito do projeto, mas o Mercosul
é muito mais do que isso, é muito mais do que Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela em processo de adesão. O Mercosul nos ensinou a pensar e agir
em conjunto com os sócios sobre um grande número
de desaﬁos que desconhecem fronteiras nacionais.
De migrações a meio ambiente, de trabalho a previdência social, de cooperação jurídica a agricultura
familiar, de educação a saúde, praticamente todas as
áreas que exigem políticas públicas têm uma dimensão Mercosul.
Estamos criando o sentimento de pertencer a uma
verdadeira comunidade. Estamos criando o cidadão do
Mercosul. Por isso, o Mercosul tem um profundo sentido histórico. Na Cúpula de Foz do Iguaçu, em dezembro de 2010, demos mais um passo nessa direção, ao
aprovarmos o plano de ação para a construção de uma
cidadania do Mercosul. O futuro Estatuto da Cidadania
do Mercosul consolidará e ampliará os direitos de que
se beneﬁciarão todos os cidadãos do Bloco.
Quero ressaltar aqui o papel fundamental do
Parlamento do Mercosul. A aprovação, em outubro
passado, do critério de representação cidadã signiﬁcou um avanço decisivo, consolidando a legitimidade
do processo de integração.
Ao concluir, Sr. Presidente, demais autoridades
presentes, congratulo-me novamente com o Senado
Federal pela iniciativa de comemorar os vinte anos
do Mercosul.
Fica claro que a construção do Mercosul atravessou os Governos do Presidente José Sarney, do Presidente Fernando Collor, do Presidente Itamar Franco, do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e da Presidente Dilma Rousseff. Isso demonstra que o Mercosul é uma política do
Estado brasileiro. O Itamaraty e esta Casa têm mantido uma valiosa parceria na execução dessa política,
e estou seguro de que essa parceria se manterá sob
a condução da Presidenta Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Sr. Embaixador Antonio Simões.
Para encerrar mesmo, vamos ouvir o Senador
Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma
Constituição consiste em um reﬂexo da sociedade,
mas também em um projeto. A sociedade brasileira,
na Constituição de 1988, em seu art. 4º, parágrafo
único, coloca o objetivo de alcançar uma integração
latino-americana não simplesmente numa dimensão
econômica, mas também numa união política, cultural
e social entre nossos povos. Vários foram os líderes
que sonharam com a integração entre os povos americanos, mas, somente quase dois séculos depois das
independências, a aproximação entre essas nações
ganhou novo impulso.
A Cepal, em 1948, aponta a integração econômica
como mecanismo de superação do subdesenvolvimento da América Latina. Em 1960, o primeiro Tratado de
Montevidéu institui a Associação Latino-Americana de
Livre Comércio (ALALC), que malogra mediante a instabilidade política e a oposição à abertura econômica.
Somente anos depois, com uma nova ordem constitucional e com o restabelecimento da democracia, foi
possível retomar o espírito de Uruguaiana e encarar o
desaﬁo de integrar culturas, economias e sociedades.
Em 26 de março de 1991, trinta anos depois da Declaração de Uruguaiana, marco da decisão brasileira
e argentina de superar desconﬁanças, o Tratado de
Assunção deu prosseguimento à integração dos povos
da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai.
O Mercado Comum do Sul (Mercosul), homenageado por esta Casa, completa hoje vinte anos de
superação conjunta de desaﬁos rumo ao desenvolvimento. Grandes passos já foram dados: o comprometimento com a democracia enaltecido em Ushuaia, o
aprimoramento da solução de controvérsias, dado pelo
Protocolo de Olivos, e, principalmente, o compromisso
com o cidadão e com a sociedade civil, com a criação
do Parlasul e com a instituição de duas reuniões anuais da cúpula social do Mercosul.
Contudo, Sr. Presidente, por ocasião desse aniversário, é essencial lembrar dos grandes desaﬁos que
ainda precisam ser superados. Na condição de Senador, de representante do povo do meu Estado, o meu
querido Ceará, eu gostaria de enfatizar a necessidade
de aprofundarmos a integração e a incorporação de
mais Estados do Norte e do Nordeste brasileiro nesse
processo, não somente no fomento a uma infraestrutura que permita a ampliação das trocas comerciais,
como também e principalmente no contato da socie-
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dade com o Mercosul e num intercâmbio cultural muito
mais profundo.
Na condição de parlamentar do Congresso brasileiro, eu gostaria de ressaltar a importância fundamental dos parlamentos nacionais para a harmonização
normativa entre os Estados-membros e, sobretudo,
para o estabelecimento de uma ponte efetiva entre o
cidadão e o Mercosul.
Termino aqui minhas palavras, celebrando a presença do nosso ex-Ministro e Embaixador Samuel Pinheiro e dizendo que, nesse processo de conquistas
do povo brasileiro, nesses vinte anos do Mercosul, o
povo está ciente dos grandes desaﬁos que ainda temos pela frente, mas está otimista, pois acredita que
o projeto estabelecido pela sociedade brasileira na
Constituição de 1988 continuará como prioridade do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Eunício Oliveira.
O Senador José Sarney está se deslocando do
gabinete para este plenário, para continuar a presidir
a nossa sessão.
Vamos conceder a palavra ao Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é Alto RepresentanteGeral do Mercosul.
V. Exª tem a palavra.
O SR. SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES – Boatarde. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o
Senador João Pedro, pela iniciativa de convocar esta
sessão de comemoração dos 20 anos do Mercado
Comum do Sul. Eu queria cumprimentar todas as Srªs
Senadoras aqui presentes, todos os Srs. Senadores,
todos os Srs. Embaixadores estrangeiros, todos os
demais participantes e, muito especialmente, o Presidente Itamar Franco, meu querido amigo.
E aproveito esta oportunidade para tentar mencionar alguns dos grandes desaﬁos que o Mercosul
tem pela frente.
O primeiro deles, em realidade, é o de eliminar a
pobreza, de contribuir para eliminar a pobreza no território de cada um dos países membros do Mercosul.
Sem a eliminação da pobreza, não será possível construir um grande mercado e a Presidenta, ou Presidente
Dilma Rousseff já determinou que a grande meta de
seu Governo é a eliminação da pobreza. Sem essa
eliminação, não há como incorporar todas as pessoas,
todos os cidadãos dos quatro países numa sociedade
moderna e numa economia moderna. Não há como.
Então, é necessário que cada um dos países se dedique a essa tarefa e, nessa tarefa, naturalmente, o
parlamento de cada um dos países tem uma missão
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fundamental de deﬁnir e apoiar os programas que visam a esse objetivo.
O segundo desaﬁo, se quisermos assim, é o de
construir a infraestrutura, principalmente no campo da
energia e dos transportes, dos quatro países do Mercosul. Sem infraestrutura de transportes, não há comércio.
Sem comércio, não há integração. Sem infraestrutura
de energia, não temos a capacidade para o desenvolvimento em geral, especialmente o desenvolvimento
industrial, de modo que essa tarefa, que é uma tarefa
que já vem sendo enfrentada, que foi enfrentada pelo
Presidente Lula, que contribuiu fortemente para a construção da infraestrutura nos países do Mercosul e da
América do Sul em geral, necessita continuar.
O Embaixador Simões mencionou o extraordinário
aumento do comércio no Mercosul. Esse aumento somente poderá prosseguir em condições competitivas,
dentro de cada país e entre os quatro países, com a
construção da infraestrutura de transportes, e há uma
série de projetos de grande importância nesse sentido,
de que participam os países do Mercosul. Por exemplo,
a construção da ferrovia entre Santos e Antofagasta,
no Chile; a questão da expansão da hidrovia ParanáParaguai e assim por diante.
Essa construção da infraestrutura é, naturalmente, essencial para a promoção do desenvolvimento
acelerado. É preciso lembrar que o Brasil e os demais
países do Mercosul estão cada vez mais distantes,
em termos de renda per capita, dos países altamente desenvolvidos, e desenvolvimento é uma questão
relativa, assim como altura. Ninguém é alto ou baixo
sozinho, ninguém é desenvolvido ou subdesenvolvido
sozinho, é sempre em relação a um outro país.
Então, para reduzirmos essa distância de desenvolvimento, que tem aumentado nas últimas décadas,
entre os países desenvolvidos, altamente desenvolvidos e os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil e os países do Mercosul, é necessário acelerar o
desenvolvimento.
Acelerar o desenvolvimento não é uma taxa apenas. Acelerar o desenvolvimento signiﬁca investimentos,
signiﬁca investimentos públicos e privados necessários
para gerar os empregos necessários para absorver o
número de novos trabalhadores que chegam ao mercado a cada ano, no Brasil e nos demais países. No
Brasil, são cerca de dois milhões de novos trabalhadores por ano. Se não houver a geração de emprego,
certamente, nós teremos problemas e desaﬁos sociais
muito maiores do que aqueles que já enfrentamos no
momento.
Finalmente, é necessário eliminar as assimetrias
entre os Estados da maior parte do Mercosul. Se não
houver essa eliminação das assimetrias, não haverá

MARÇO 2011

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o apoio, em cada Estado – nem o apoio político, nem
o apoio social –, necessário para fazer avançar esse
projeto de integração.
O último desaﬁo – e creio que é um desaﬁo de
cada um dos países – é aprofundar a democracia, fazer
com que a população, o povo de cada Estado participe,
de forma mais intensa, da escolha dos candidatos, nas
próprias eleições, no próprio processo legislativo e no
próprio processo de geração das políticas públicas, e
de zelar para que elas correspondam aos interesses
da maioria da população.
Essas tarefas todas são essenciais para os países do Mercosul, em um mundo que se encontra em
profunda crise, em profunda crise econômica, crise
ambiental e crise política. E também com a ascensão
da China no novo cenário internacional: ascensão econômica e, cada vez mais, política.
O fortalecimento do Mercosul é essencial para a
formação de um bloco, um bloco que possa defender
melhor, um bloco – que já existe – cada vez mais integrado, com uma coordenação cada vez mais intensa
entre os quatro países, para que possamos enfrentar
os desaﬁos dessa crise, porque nessa crise há muitas
faturas e é preciso que atuemos unidos, para podermos
defender melhor os nossos interesses.
Eu quero agradecer, mais uma vez, a oportunidade que me foi dada pelo Presidente, Senador João
Pedro, nesta sessão, de me dirigir a todas as Srªs e a
todos os Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.
Esta Presidência agradece a participação das
Senadoras, dos Senadores e das personalidades que
nos honraram com o comparecimento a esta solenidade pelos 20 anos do Mercosul.
Agradeço a todos os Embaixadores, que estão
aqui desde as 14 horas. Foram mais de três horas de
sessão solene, em homenagem à construção desse
grande bloco.
Vamos suspender a sessão por cinco minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª tem a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Antes da
suspensão da sessão, eu gostaria apenas que V. Exª
me inscrevesse para uma comunicação inadiável.
Farei o pronunciamento após a suspensão da
sessão.
Agradeço a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Secretaria da Mesa avisa que V. Exª já está
inscrito.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à Mesa
alusivo ao presente evento para ser publicado na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, em meio a tantas transformações e
adversidades, o Mercosul completa 20 anos e, portanto, merece o reconhecimento de todos por sua heróica
sobrevivência. Na história da América do Sul, raríssimas são as oportunidades públicas destinadas à comemoração de instituições erguidas em conjunto, com
propósitos concretos de amizade e cooperação. Sinal
disso é que a Mesa Diretora da Câmara aprovou, há
bem pouco, uma proposta sobre a composição brasileira no Parlamento do Mercosul.
Segundo os especialistas, de 1991 para cá, sua
trajetória tem sido pontuada por desvios e correções
de rota. Vale recordar que, na origem, as disparidades geográﬁcas e econômicas entre os dois países
centrais – Brasil e Argentina – e os outros dois parceiros – Uruguai e Paraguai – já denotavam acentuadas
divergências. De fato, estes, por mais empreendedores que fossem, não ostentavam recursos naturais e
geopolíticos em escala suﬁciente para sustentar um
sistema de trocas minimamente simétrico com os outros dois centrais.
Mesmo assim, seu contorcido desempenho tem
suscitado o interesse das nações mais desenvolvidas,
sobretudo aquelas vinculadas ao continente europeu,
com as quais o Mercosul se esforça em manter laços
comerciais mais incisivos. Trata-se, antes de tudo, de
iniciativas que reúnem o melhor de nossas políticas
externas e de suas estratégicas manobras para a conquista conjunta de mercados.
No entanto, a retórica integracionista da América do Sul atravessa, com intermitência irregular, tormentas nacionalistas na região, em decorrência da
priorização ostensiva do interesse local das nações
envolvidas. Tais limitações estruturais para o avanço
do bloco vêm, lamentavelmente, afetando o ritmo evolutivo da instituição, prevalecendo certa estagnação
nas negociações.
Para agravar o contexto, Sr. Presidente, o avanço
comercial da China é ameaça cada vez mais patente
e aparentemente irreversível à estabilidade do Mercosul. A demanda chinesa por commodities beneﬁcia
as exportações de Argentina e Brasil, mas torna os
dois países cada vez mais dependentes desse grupo
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de produtos. Disso tem resultado o aumento da penetração de produtos chineses, com a correspondente
perda de mercado das indústrias locais.
Dessa maneira, a própria razão existencial do
bloco, traduzida no ganho de escala para as empresas propiciado pela uniﬁcação do mercado, ﬁca signiﬁcativamente comprometida. Para se ter uma ligeira
ideia do descompasso, as vendas brasileiras para o
Mercosul em 1998 representavam quase 18% das
exportações, fração hoje reduzida a 11,2%. O Mercosul detinha 16,32% das compras do País em 1998,
13,98% em 2000 e 9% no ano passado. Importações
de Argentina, Uruguai e Paraguai dos outros membros
da união aduaneira também ﬁcaram menos relevantes
no período.
Sr. Presidente, o Governo da Presidenta Dilma
Rousseff não parece estar indiferente ao problema e
já acena com intervenções mais efetivas no funcionamento do sistema operacional do Mercosul. Em
primeiro lugar, acatando as lições aprendidas com a
próspera história da União Européia, nossa Chefe de
Estado anunciou o lançamento do cargo de Alto Representante do Mercosul, com a missão de ser a voz
uníssona do bloco diante de terceiros.
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e seus cinco
associados – Peru, Equador, Colômbia, Bolívia e Chile – privariam, assim, de uma estrutura organizacional institucionalmente mais orgânica. De não menos
importância, cumpre ressaltar que a primeira viagem
internacional da Presidente Dilma Rousseff foi para a
Argentina, o que reitera a importância atribuída pelo
Itamaraty à integração com a América do Sul.
Para concluir, Sr. Presidente, faz-se urgente o
relançamento da integração meridional, sob pena de
se converter em algo anacrônico na nova ordem global
do comércio. Compete, agora, aos membros da entidade renovar a pauta de interesses comuns, de modo
a obter um salto de qualidade nas relações políticas
e econômicas. Em suma, na celebração desses 20
anos de existência, desejamos ao Mercosul um futuro
comercial mais dinâmico, sintonizado às novas ondas
empreendedoras do mundo globalizado.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Vamos suspender a sessão por cinco minutos
e retornar com a Ordem do Dia e os pronunciamentos
dos Senadores inscritos.
(A sessão é suspensa às 17 horas e
17 minutos; e é reaberta às 17 horas e 24
minutos, sob a Presidência do Sr. Mozarildo
Cavalcanti.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, ofícios do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 4/2011-CRE/PRES
Brasília, 17 de março de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia 17 de março do ano em curso, o
Ato nº 1, de 2011-CRE, que “Disciplina o processo de
aprovação de autoridades, no âmbito da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional”.
Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência
para conhecimento desta Casa Legislativa e posterior
publicação no Diário do Senado Federal, do Ato nº
1, de 2011-CRE, conforme preceitua o art. 412, inciso
XII, do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
ATO Nº 1, DE 2011 – CRE
Disciplina o processo de aprovação
de autoridades, no âmbito da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado Federal resolve:
Art. 1º Os candidatos a chefe de missão diplomática de caráter permanente serão submetidos à arguição desta Comissão em sessão secreta, nos termos
do art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, combinado com os arts. 116, III e §§, e 383 do Regimento
Interno do Senado Federal, mediante o atendimento
das seguintes exigências:
I – apresentação de curriculum vitae, de que
constem:
a) as atividades proﬁssionais exercidas pelo indicado, com a discriminação dos referidos períodos;
b) a relação das publicações de sua autoria,
com as referências bibliográﬁcas que permitam sua
recuperação;
c) demais informações relacionadas à experiência proﬁssional do candidato.
II – relatório produzido pelo Ministério das Relações Exteriores com informações sobre o Estado ou
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organização internacional para o qual o candidato foi
indicado.
Parágrafo único. Além das informações referidas
no inciso II, o relatório do Ministério das Relações Exteriores deverá conter relação dos tratados e acordos
assinados com o respectivo Estado ou organização
internacional, bem como dos contratos de empréstimos e ﬁnanciamentos oﬁciais concedidos pelo Brasil,
incluindo os atos referentes a perdão ou renegociação
de dívidas e a renúncia ﬁscal, diferenciando entre atos
em vigor e atos ainda sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da
Constituição Federal.
Art. 2º As demais autoridades deverão ser submetidas à arguição desta Comissão, nos termos da lei,
conforme disciplina o art. 383 do Regimento Interno
do Senado Federal, mediante o atendimento das seguintes exigências:
I – apresentação de curriculum vitae, de que
constem:
a) as atividades proﬁssionais exercidas pelo indicado, com a discriminação dos referidos períodos;
b) a relação das publicações de sua autoria,
com as referências bibliográﬁcas que permitam sua
recuperação.
II – apresentação de declaração do indicado:
a) de que existem parentes seus que exercem ou
exerceram atividades, públicas ou privadas, vinculadas
a sua atividade proﬁssional, com a discriminação dos
referidos períodos;
b) de que ele participa ou participou, como sócio proprietário ou gerente, de empresas ou entidades
não-governamentais, com a discriminação dos referidos períodos;
c) de regularização ﬁscal, no âmbito federal, estadual e municipal;
d) de ações judiciais, seja como autor ou réu, com
indicação atualizada da tramitação processual;
e) de controle de administração de empresas estatais ou de direção de agências reguladoras nos quais
tenha atuado nos últimos cinco anos, contados retroativamente ao ano em que se deu sua indicação;
III – argumentação escrita, apresentada de forma
sucinta, em que o indicado demonstre ter experiência
proﬁssional, formação técnica adequada e aﬁnidade
intelectual e moral para o exercício da atividade.
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§ 1º A resposta negativa às hipóteses previstas
nas alíneas a, b, d e e do inciso II deste artigo deverá
ser declarado por escrito.
§ 2º A declaração de que trata a alínea e do
inciso II deste artigo deverá ser acompanhada de
documentação comprobatória emitida pelos órgãos
competentes.
Art. 3º A avaliação do indicado será feita em
duas etapas:
I – na primeira etapa, o relator apresentará o relatório à Comissão, com recomendações, se for o caso,
para que o indicado apresente informações adicionais
e, a seguir, poderá discutir com os demais membros
da Comissão o conteúdo das questões que serão formuladas ao indicado;
II – na segunda etapa, o indicado será submetido
à arguição dos membros da Comissão e, em seguida,
o relatório será votado.
§ 1º Não será exigida a presença do indicado na
primeira etapa.
§ 2º Será concedido, automaticamente, vista coletiva após apresentação e discussão do relatório na
primeira etapa.
§ 3º Haverá um intervalo máximo de cinco dias
úteis entre a primeira e a segunda etapa (RISF, art.
132, § 1º, e RISF nº 37, de 1995).
§ 4º Excepcionalmente e ouvido o plenário da
Comissão, o Presidente poderá determinar o início
do processo de votação do relatório antes do ﬁnal da
arguição do indicado.
§ 5º A fase de arguição dos candidatos, nos termos do art. 1º deste Ato, se dará em reunião secreta
(CF, art. 52, IV, e RISF, art. 116, III).
§ 6º As demais autoridades a que se refere o art.
2º deste Ato poderão ser arguidas em reunião secreta,
por decisão da Comissão (RISF, art. 197, II).
§ 7º A arguição do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência, nos termos do art. 11 da Lei nº
9.883, de 7-12-1999, dar-se-á em sessão secreta.
Art. 4º Havendo quórum para deliberação, as
escolhas de autoridades de que trata este Ato terão
preferência sobre as demais matérias, excetuadas as
situações extraordinárias.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, de março de 2011. – Senador
Fernando Collor, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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OF. nº 5/2011 – CRE/PRES
Brasília, 17 de março de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião
realizada no dia 17 de março do ano em curso, o Ato
nº 2, de 2011-CRE, que “Disciplina as datas e horários
das reuniões da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional”.
Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência
para conhecimento desta Casa Legislativa e posterior
publicação no Diário do Senado Federal, do Ato nº
2, de 2011-CRE, conforme preceitua o art. 412, inciso
XII, do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
ANEXO
TEXTO CONSOLIDADO (RISF, art. 133, § 6º)
ATO Nº 2, DE 2011 – CRE
Disciplina as datas e horários das reuniões da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
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A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional resolve:
Art. 1º De conformidade com o art. 107, inciso I,
alínea e, do Regimento Interno do Senado Federal, a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(CRE) reunir-se-á semanalmente durante a sessão
legislativa ordinária, para ﬁns deliberativos e demais
atividades regimentais e ordinárias que lhe competem,
às quintas-feiras, às dez horas.
Art. 2º Nos termos regimentais, especialmente o
art. 107, inciso II do Regimento Interno, ou a critério do
Presidente da Comissão, poderá ser convocada reunião extraordinária em dia e hora distintos dos previstos
no art. 1º, para deliberação de proposições e demais
atividades de competência da Comissão.
Art. 3º Salvo situações extraordinárias, nenhuma
reunião será realizada sem que a pauta, devidamente
preparada pela Secretaria da CRE, seja enviada aos
membros dois dias úteis antes de sua realização.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, em de março de 2011. – Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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OF. Nº 6/2011 – CRE/PRES
Brasília, 17 de março de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião
realizada no dia 17 de março do ano em curso, o Ato
nº 3, de 2011-CRE, que “Disciplina os procedimentos a
serem observados nas audiências públicas da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional”.
Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência
para conhecimento desta Casa Legislativa e posterior
publicação no Diário do Senado Federal, do Ato nº 3,
de 2011-CRE, conforme preceitua o art. 412, inciso XII,
do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
ATO Nº 3, DE 2011 – CRE
Disciplina os procedimentos a serem
observados nas audiências públicas da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional resolve:
Art. 1º De conformidade com o art. 58, § 2º, inciso II, da Constituição Federal e os arts. 93 a 95 do
Regimento Interno do Senado Federal, a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, por meio da
aprovação de requerimento de qualquer um de seus
membros, poderá realizar audiências públicas com
entidades da sociedade civil e com especialistas em
temas de relevância nacional.
§ 1º As audiências públicas serão convocadas
pelo Presidente da Comissão, que designará, se for
o caso, expositores favoráveis e contrários à matéria
objeto de exame, podendo os membros da Comissão
sugerir ao Presidente nomes de especialistas no assunto (RISF, art. 94, § 1º).
§ 2º A ﬁm de ampliar o conhecimento sobre a
matéria, o Presidente da Comissão poderá permitir
que especialistas no assunto participem dos trabalhos, na condição de formuladores de questão aos
expositores, consoante os procedimentos estabelecidos no art. 2º.
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Art. 2º A audiência pública, presidida pelo Presidente da Comissão, observará os seguintes procedimentos:
I – a mesa dos trabalhos será também integrada pelos expositores convidados, que sentar-se-ão ao
lado do Presidente;
II – cada expositor disporá de 20 (vinte) minutos,
com mais 2 (dois) de tolerância, para apresentar seu
depoimento;
III – a critério do Presidente da Comissão e dependendo do número de expositores, deverá ser reduzido o tempo ﬁxado no inciso II;
IV – cada expositor entregará ao Presidente versão escrita do depoimento (RISF, art. 94, caput);
V – encerradas as exposições, os membros da
comissão poderão interpelar os expositores exclusivamente sobre os depoimentos, por prazo de 3 (três)
minutos (RISF, art. 94, § 2º);
VI – os expositores terão o mesmo prazo para responder a cada Senador, sendo-lhes vedados interpelar
os membros da Comissão (RISF, art. 94, § 3º);
VII – admitir-se-á réplica do Senador, por até 2
(dois) minutos, seguida de tréplica, também de até 2
(dois) minutos para cada expositor a quem tenha sido
dirigida a tréplica;
VIII – após todos os Senadores inscritos terem
realizado suas arguições, os especialistas indicados
pelo Presidente poderão formular questões aos expositores, pelo mesmo prazo previsto no inciso V;
IX – os expositores terão o mesmo prazo para
responder a cada especialista, após o que admitir-seão réplica e tréplica com os mesmos prazos estabelecidos no inciso VII;
X – a critério do Presidente, após encerrados os
questionamentos e respostas, poderão os expositores
e especialistas apresentar comentários ﬁnais.
Art. 3º Da reunião de audiência pública será lavrada ata, arquivando-se, no âmbito da comissão,
os pronunciamentos escritos e documentos que os
acompanharem.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, março de 2011. – Senador
Fernando Collor, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão
à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 269, DE 2011
Com fundamento no art. 50 da Constituição Federal e combinados com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito as seguintes
informações do Ministério dos Transportes, no âmbito
da Secretaria dos Portos:
No dia 16 de março de 2011, no periódico Amazonas em Tempo, foram divulgadas reportagens sobre
os Riscos de Interdição e suas supostas irregularidades,
conforme aﬁrma o Periódico, uma das questões levantadas é a segurança do trabalho, onde se questiona sobre
as condições de trabalho dadas aos operários contratados e terceirizados na realização dos serviços.
Com base no exposto, solicitamos informações
acerca das medidas adotadas pelo Porto Chibatão, em
Manaus, estado do Amazonas para normalizar o seu
funcionamento e as providências adotadas com a segurança de seus trabalhadores. Solicitamos ainda, os
possíveis riscos na retirada dos contêineres, carretas
e escombros, bem como o prazo para regularizar as
condições mínimas de funcionamento do Porto.
Sala das Sessões, 17 de março de 2011, – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para a decisão).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 1, de 2010, que ﬁxa normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Sala das Comissões, – Senador Acir Gurgacz.
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REQUERIMENTO Nº 271, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 3, de 2007, que dispõe sobre as
sociedades cooperativas, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvido
também a de Agricultura e Reforma Agrária.
Sala das Comissões, – Senador Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110, DE 2011
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, para ampliar as atribuições do
Conselho Tutelar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –,
para dispor sobre as atribuições do Conselho Tutelar.
Art. 2º A alínea “a” do inciso III do art. 136 da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 136. ..............................................
..............................................................
III – .......................................................
a) requisitar serviços públicos nas áreas de
saúde, educação, serviço social, cultura, esportes, lazer, previdência, trabalho e segurança;
.................................................... ” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe sobre as atribuições do Conselho Tutelar, dotando-o
de poderes para requisitar serviços públicos, de modo a
atender aos direitos da criança e do adolescente. Entre os
direitos de meninos e meninas, destaca-se o de acesso
à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, conforme
estabelece o art. 4º do referido Estatuto.
No entanto, requisitar os serviços de cultura, esportes e lazer não consta entre as atribuições do Conselho Tutelar, expressamente deﬁnidas no art. 136 do
ECA, ora reformulado.
É visando preencher essa lacuna que apresentamos o presente projeto de lei, pois temos a convicção
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de que, para que uma criança se torne física e mentalmente saudável, ela precisa, além de estudar e de
brincar, praticar esportes como forma de complementar sua educação.
Acreditamos que seja especialmente na prática
esportiva e nas atividades de lazer que meninos e
meninas aprendem a conviver em grupo, a respeitar
regras, a resolver conﬂitos paciﬁcamente.
Ademais, a proposição se coaduna com o disposto na Constituição Federal, que determina como
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
Dotar o Conselho Tutelar dessa prerrogativa é
importante, por ser ele o instrumento por meio do qual
a sociedade se faz presente na busca pela efetiva garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Por julgar fundamental corrigir o texto do ECA,
fortalecendo as atividades dos conselheiros tutelares,
é que esperamos contar com o apoio de nossos Pares
para a aprovação dessa iniciativa. – Senador Rodrigo
Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e
à juventude.
....................................................................................
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Título V
Do Conselho Tutelar
....................................................................................
Capítulo II
Das Atribuições do Conselho
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I – atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II – atender e aconselhar os pais ou responsável,
aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;
III – promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e
segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos
casos de descumprimento injustiﬁcado de suas deliberações.
IV – encaminhar ao Ministério Público notícia
de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente;
V – encaminhar à autoridade judiciária os casos
de sua competência;
VI – providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I
a VI, para o adolescente autor de ato infracional;
VII – expedir notiﬁcações;
VIII – requisitar certidões de nascimento e de óbito
de criança ou adolescente quando necessário;
IX – assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente;
X – representar, em nome da pessoa e da família,
contra a violação dos direitos previstos no art. 220, §
3º, inciso II, da Constituição Federal;
XI – representar ao Ministério Público para efeito
das ações de perda ou suspensão do poder familiar,
após esgotadas as possibilidades de manutenção da
criança ou do adolescente junto à família natural. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições,
o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento
do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os
motivos de tal entendimento e as providências tomadas
para a orientação, o apoio e a promoção social da família.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição Justiça e
Cidadania; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 111, DE 2011
Institui a Política Nacional de Tecnologia Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Tecnologia Social com o objetivo de promover, potencializar, organizar, desenvolver, fomentar e fortalecer as
atividades de tecnologia social.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – tecnologia social: conjunto de atividades desenvolvidas mediante processo coletivo de organização, desenvolvimento e aplicação, que podem aliar saber popular, organização social e conhecimento técnico-cientíﬁco,
voltadas para a inclusão social e a melhoria da qualidade
de vida e geradoras de efetiva transformação social, relacionadas ao planejamento, pesquisa, desenvolvimento,
criação, aplicação, adaptação, difusão e avaliação de:
a) técnicas, procedimentos e metodologias;
b) produtos, dispositivos, equipamentos e processos;
c) serviços;
d) inovações sociais organizacionais e de gestão.
II – inovação em tecnologia social: criação de
novas tecnologias sociais, assim como a introdução
de melhorias, avanços e aperfeiçoamentos em tecnologias sociais existentes.
Art. 2º São princípios da Política Nacional de
Tecnologia Social:
I – respeito aos direitos fundamentais, em especial ao:
a) direito ao conhecimento e à educação;
b) direito de participar do patrimônio cientíﬁco,
tecnológico e cultural;
c) direito à vida, à alimentação e à saúde;
d) direito ao desenvolvimento;
e) direito de usufruir dos benefícios gerados pela
tecnologia.
II – adoção de formas democráticas de atuação.
Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Tecnologia Social:
I – proporcionar soluções derivadas da aplicação de
conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação para
atender necessidades e demandas de maior qualidade
de vida da população em situação de exclusão social;
II – integrar as tecnologias sociais com a Política
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação;
III – promover a integração social e econômica
das tecnologias sociais na economia do País e no desenvolvimento local sustentável;
IV – contribuir para a interação entre as esferas
do saber acadêmico e do saber popular;
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V – disponibilizar políticas adequadas de promoção e fomento das tecnologias sociais mediante a
criação de infraestruturas necessárias, assim como de
instrumentos de crédito e de formação e capacitação
de recursos humanos.
Art. 4º São instrumentos da Política Nacional de
Tecnologia Social:
IV – os programas transversais elaborados em
parceria com os órgãos públicos correspondentes;
V – os fundos setoriais de ciência, tecnologia e
inovação;
VI – o Fórum Nacional de Tecnologia Social;
VII – o Centro Brasileiro de Referência em Tecnologia Social (CBRTS);
VIII – a Rede de Tecnologia Social;
IX – a extensão universitária;
XI – os convênios para desenvolvimento de tecnologias sociais;
XII – os sistemas de monitoramento, cadastros
técnicos de atividades e bancos de dados.
Art. 5º Ficam incluídas na Política Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação as atividades de tecnologia social.
Parágrafo único. As atividades de tecnologia social
receberão tratamento idêntico às demais atividades desenvolvidas no setor de ciência, tecnologia e inovação.
Art. 6º As atividades de tecnologia social deverão
ser incluídas nas políticas e nos projetos de:
I – produção e democratização do conhecimento,
da ciência, tecnologia e inovação;
II – iniciação cientíﬁca e tecnológica e inclusão
digital;
III – saúde;
IV – energia, meio ambiente, recursos hídricos,
saneamento básico e gestão de resíduos;
V – educação, arte, cultura, lazer e extensão
universitária;
VI – juventude e direitos da criança e do adolescente;
VII – promoção da igualdade em relação à raça,
gênero e de pessoas com deﬁciência;
VIII – segurança alimentar, geração de trabalho
e renda e moradia popular;
IX – tecnologia de assistência social, agricultura
familiar, agroecologia e reforma agrária;
X – microcrédito e economia solidária;
XI – desenvolvimento local participativo.
Art. 7º A União e os entes públicos dotados de
personalidade jurídica poderão celebrar convênios com
entidades privadas ou públicas, nacionais ou internacionais, para obtenção de recursos técnicos, humanos
ou ﬁnanceiros destinados a apoiar e fortalecer a Política Nacional de Tecnologia Social.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

MARÇO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justiﬁcação
Parte fundamental das atividades de ciência,
tecnologia e inovação, as tecnologias sociais buscam
aproximar e estreitar as relações entre a tecnologia
e as necessidades de melhoria de qualidade de vida
da população. As tecnologias sociais procuram aliar
o saber popular, a organização social e os conhecimentos cientíﬁcos e tecnológicos, podendo auxiliar na
solução de problemas relacionados, por exemplo, com
alimentação, saúde, saneamento, habitação e defesa
do meio ambiente. Podem, também, contribuir para a
autonomia das pessoas com deﬁciência, para o resgate de conhecimentos de povos indígenas e para o
atendimento de outras demandas sociais.
As tecnologias sociais favorecem, ainda, a interação entre o conhecimento popular e o conhecimento cientíﬁco, tendo como objetivo geral a melhoria da
qualidade de vida e, como resultado, respostas concretas às demandas e necessidades da população. Elas
podem ser descritas como técnicas, procedimentos,
metodologias e processos, produtos, dispositivos, equipamentos, serviços e inovações sociais organizacionais
e de gestão, desenvolvidas ou aplicadas em interação
com a população e que promovem inclusão social e
melhoria das condições de vida da população.
Por falta de poder econômico, as populações excluídas não geram demanda capaz de estimular a oferta
de soluções mercadológicas de ciência e tecnologia.
Elas não possuem, portanto, recursos econômicos suﬁcientes para que suas necessidades impulsionem a
produção tradicional de ciência e tecnologia.
Por outro lado, diversas organizações da sociedade civil dispõem de pessoal altamente qualiﬁcado e
produzem, há décadas, estudos e pesquisas em diversos campos do conhecimento, as quais fundamentam
e geram experiências, programas, projetos, técnicas,
produtos, dispositivos e mecanismos para o atendimento de demandas e necessidades das populações
excluídas, no campo e na cidade.
Até o momento, contudo, essas entidades não
foram legalmente reconhecidas como parte do sistema
de ciência e tecnologia do País e, portanto, não gozam
dos benefícios e incentivos das políticas públicas de
ciência, tecnologia e inovação. O mesmo pode ser dito
de outros atores sociais produtores de tecnologias sociais, como os movimentos sociais, populações tradicionais, comunidades locais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, pescadores,
agricultores familiares e catadores, entre outros.
Nesse contexto, as tecnologias sociais demonstram uma importância estratégica, devido ao seu potencial de estímulo ao desenvolvimento econômico e
social. Esse potencial vem sendo desperdiçado, pri-
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vando grande parcela da população brasileira de bemestar e de melhoria na qualidade de vida e impedindo o
desenvolvimento produtivo e econômico que deriva da
aplicação e da disseminação de tecnologias sociais.
As tecnologias sociais enquadram-se na recente
orientação para as políticas de ciência e tecnologia,
elaborada pela Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI) e intitulada Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). O documento recomenda reorientar as
políticas cientíﬁco-tecnológicas, no sentido de ampliar
a participação cidadã na alocação dos investimentos
em ciência e tecnologia.
Já se estabeleceu no Brasil uma base madura
para o desenvolvimento das tecnologias sociais, bem
como de atores sociais envolvidos na sua produção.
A recente iniciativa do Poder Público, assim como de
várias instituições, de criar departamentos e estruturas
administrativas para cuidar das tecnologias sociais é
mais uma demonstração desse amadurecimento. Já
são vários os “bancos”, “catálogos de boas práticas”
e “acervos” disponíveis em fundações, universidades
e entidades, de âmbito público ou privado, que visam
recolher a produção de tecnologias sociais, promover
premiações, certiﬁcações e distinções.
A criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia
para Inclusão Social, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, se insere nesse contexto. Esse Ministério vem discutindo um marco regulatório adequado
para as tecnologias sociais em diversos fóruns. Este
projeto se beneﬁcia de vários dos pontos levantados
nesses debates.
Esta proposição legislativa foi por mim apresentada em 2008 na Câmara dos Deputados, em coautoria com a Deputada Luiza Erundina. Todavia, com o
encerramento da última legislatura, o projeto foi arquivado naquela Casa.
Esperamos que a presente iniciativa conte com o
apoio de nossos pares, pois temos a certeza de que,
transformada em lei, a proposta contribuirá para elevar
os níveis de qualidade de vida e de desenvolvimento
econômico e social de nosso país. – Senador Rodrigo Rollemberg.
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; de Assuntos Sociais; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 112, DE 2011
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para tornar obrigatório o forne-
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cimento aos proprietários de veículos automotores, no ato da comercialização, da
Cartilha Nacional de Educação no Trânsito
e de dados oﬁciais sobre morbimortalidade
causada por acidente de trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 338 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 338. As montadoras, as encarroçadoras, os importadores e os fabricantes são
obrigados a fornecer, no ato da comercialização
de veículos automotores de qualquer categoria
e ciclos, manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva,
noções de primeiros socorros, Anexos do Código de Trânsito Brasileiro, Cartilha Nacional
de Educação no Trânsito e dados estatísticos
oﬁciais atualizados sobre morbimortalidade
causada por acidente de trânsito.
§ 1º A ação ou omissão contrária ao
cumprimento dessa norma sujeita a empresa
infratora a penalidade de multa de cem reais
para cada veículo comercializado.
§ 2º O Poder Executivo fornecerá os dados estatísticos oﬁciais sobre morbimortalidade
causada por acidente de trânsito e a Cartilha
Nacional de Educação no Trânsito devidamente
atualizados.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor trezentos e sessenta dias contados a partir da data de sua publicação.
Justiﬁcação
O trânsito no Brasil é responsável por ceifar a vida
de cerca de 40 mil pessoas a cada ano, o que torna o
nosso País um dos cinco líderes em mortes no trânsito
no mundo, segundo informações veiculadas na página
vias-seguras.com da internet.
Esses dados alarmantes poderiam ser, em parte, explicados pelo rápido crescimento do número de
veículos observado recentemente: a frota brasileira
praticamente dobrou nos últimos dez anos, passando
de cerca de 30 milhões, em 2000, para mais de 60
milhões de veículos motorizados, em 2010, conforme estatísticas oﬁciais do Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN).
A dimensão da frota, porém, não é bastante para
justiﬁcar tamanha tragédia. Mais grave é a constatação
de que o número de vítimas de acidentes fatais no Brasil é superior ao de muitos países com frota de veículos
maior que a nossa. A taxa de vítimas de acidentes fatais
de trânsito no País, em 2004, foi de cerca de 110 mortes
para cada 100 mil veículos em circulação, ainda segundo a página vias-seguras.com. Essa relação em países
como Japão, Estados Unidos, França e Reino Unido
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mostrou-se bem mais baixa, com valores de 22, 18, 14
e 10 mortes por 100 mil veículos, respectivamente.
Os números que tanto impressionam levaram o
Ministério das Cidades a lançar, em 2009, a Cartilha
Nacional de Educação no Trânsito, enfatizando a reeducação dos motoristas e pedestres, com o objetivo de
conclamar a população a substituir o comportamento
agressivo no trânsito por valores como respeito, gentileza, cooperação, tolerância e solidariedade.
De fato, a reeducação dos motoristas e pedestres, associada à ﬁscalização do cumprimento da lei,
tem produzido bons resultados, como o uso do cinto
de segurança e o respeito à travessia de pedestres
nas faixas próprias.
Essas melhoras, entretanto, são ainda insuﬁcientes. Novas ações se fazem necessárias no sentido de
alertar os motoristas para as lastimáveis estatísticas do
nosso trânsito, bem como para conscientizá-los sobre
o papel de cada um na constituição de um modelo de
comportamento no trânsito condizente com o padrão
de sociedade que queremos para o País.
Consideramos fundamental levar aos motoristas o
conhecimento de temas abordados na Cartilha Nacional
de Educação no Trânsito, como as questões relativas a
mistura de medicamentos ou álcool com direção; manutenção dos veículos; travessia de pedestres; uso do
cinto de segurança por passageiros dos bancos traseiros; excesso de velocidade; ultrapassagens perigosas;
e imperícia de ciclistas e motociclistas.
Diante da relevância do caso e certo de que o
assunto ainda se ressente do justo trato político no
âmbito do Congresso Nacional, pedimos o apoio dos
nobres Pares para a aprovação do que ora se propõe.
– Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
CAPÍTULO XX
Disposições Finais e Transitórias
....................................................................................
Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os
importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos
automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato da comercialização do respectivo veículo, manual contendo normas de circulação,
infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros
socorros e Anexos do Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 113, DE 2011
Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, para determinar o embarque gratuito de
bagagem que se enquadre em determinados
parâmetros, no transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Subseção III da Seção IV do Capítulo
VI da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a
vigorar com a inclusão do seguinte art. 42-A:
“Art. 42-A. O passageiro do transporte
rodoviário interestadual e internacional fará
jus, a título de franquia, ao embarque gratuito
de bagagem no bagageiro e volume no portaembrulhos, observados os seguintes limites
máximos de peso e dimensão:
I – no bagageiro, trinta quilos de peso
total e volume máximo de trezentos decímetros cúbicos, limitada a maior dimensão de
qualquer volume a um metro;
II – no porta-embrulhos, cinco quilos de
peso total, com dimensões que se adaptem
ao porta-embrulhos, desde que não sejam
comprometidos o conforto, a segurança e a
higiene dos passageiros.
§ 1º Excedido o peso ﬁxado nos incisos
I e II do caput, o passageiro pagará até meio
por cento do preço da passagem correspondente ao serviço convencional pelo transporte
de cada quilograma de excesso.
§ 2º A empresa poderá cobrar adicional
de até vinte por cento do preço da passagem
correspondente ao serviço convencional pelo
transporte de bagagem que exceda as dimensões determinadas no inciso I do caput.
§ 3º Não será exigida a apresentação de
notas ﬁscais como condição para o embarque
das mercadorias a que se refere este artigo.
§ 4º O regulamento deﬁnirá as cargas
consideradas perigosas e proibidas, bem como
as dimensões e peso máximos das bagagens
acima dos quais o transportador não está obrigado a embarcá-las.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação.
Justiﬁcação
A legislação brasileira possui lacunas e é ambígua no que diz respeito ao transporte de bicicletas em
ônibus interestaduais e internacionais de passageiros.
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A franquia de bagagem somente é abordada no Decreto nº 2.521, de 1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços
de transporte rodoviário interestadual e internacional
de passageiros.
Embora o art. 70 desse decreto, em nosso ponto
de vista, já ofereça garantia necessária para o transporte de bicicletas desmontadas como bagagem despachada, na prática, cada empresa de transporte decide
arbitrariamente se leva as bicicletas dos passageiros,
e se elas estão sujeitas a cobrança de tarifas adicionais ou não.
O caso é tão grave que nos chegaram relatos de
ciclistas que não puderam viajar porque a empresa
de ônibus recusou-se a enquadrar a bicicleta na franquia de bagagem, nem permitiu seu embarque como
encomenda, uma vez que seus proprietários não se
encontravam de posse da nota ﬁscal comprobatória
de sua titularidade.
Nosso projeto traz para o nível da legislação federal o cerne do art. 70 do Decreto nº 2.521, de 1998,
ao mesmo tempo em que o complementa de forma a
garantir que o transportador não possa se recusar a
transportar – nem cobrar tarifas adicionais por isso – as
cargas que se enquadrem nas dimensões especiﬁcadas, e que não sejam cargas perigosas ou proibidas.
Na prática, se a bicicleta estiver acondicionada
em recipiente com volume inferior a 300 decímetros
cúbicos (por exemplo, uma caixa com 1m x 75cm x
40cm), deverá ser transportada independentemente
de qualquer adicional. Caso ocupe volume maior, poderá haver cobrança pelo excesso, limitada a 20% do
preço da passagem.
Além de uma questão de justiça, entendemos que
essa proposição encampa a boa causa do estímulo
ao uso da bicicleta, que é o veículo mais adequado e
democrático para se garantir melhores cidades, mais
limpas, silenciosas e uma população mais saudável,
motivos pelos quais esperamos contar com a aprovação
dos nobres colegas Parlamentares para esse projeto
de lei. – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEI No 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre, cria o
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências.
....................................................................................
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CAPÍTULO VI
Das Agências Nacionais de Regulação
dos Transportes Terrestre e Aquaviário
....................................................................................
Seção IV
Dos Procedimentos e do Controle das Outorgas
....................................................................................
Subseção III
Das Permissões
Art. 38. As permissões a serem outorgadas pela
ANTT e pela ANTAQ aplicar-se-ão à prestação regular de serviços de transporte de passageiros que independam da exploração da infra-estrutura utilizada
e não tenham caráter de exclusividade ao longo das
rotas percorridas, devendo também ser precedidas de
licitação regida por regulamento próprio, aprovado pela
Diretoria da Agência, e pelo respectivo edital.
§ 1o O edital de licitação obedecerá igualmente às
prescrições do § 1o e dos incisos II a V do § 2o do art. 34.
§ 1o O edital de licitação obedecerá igualmente
às prescrições do § 1o e dos incisos II a V do § 2o do
art. 34-A. (Redação dada ´pela Medida Provisória nº
2.217-3, de 4.9.2001)
§ 2o O edital de licitação indicará obrigatoriamente:
I – o objeto da permissão;
II – o prazo de vigência e as condições para prorrogação da permissão;
III – o modo, a forma e as condições de adaptação
da prestação dos serviços à evolução da demanda;
IV – as características essenciais e a qualidade
da frota a ser utilizada; e
V – as exigências de prestação de serviços adequados.
Art. 39. O contrato de permissão deverá reﬂetir
ﬁelmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais as relativas a:
I – objeto da permissão, deﬁnindo-se as rotas e
itinerários;
II – prazo de vigência e condições para sua prorrogação;
III – modo, forma e condições de prestação dos
serviços, em função da evolução da demanda;
IV – obrigações dos permissionários quanto às
participações governamentais e ao valor devido pela
outorga, se for o caso;
V – tarifas;
VI – critérios para reajuste e revisão de tarifas;
VII – direitos, garantias e obrigações dos usuários, da Agência e do permissionário;
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VIII – procedimentos para acompanhamento e
ﬁscalização das atividades permitidas e para auditoria do contrato;
IX – obrigatoriedade de o permissionário fornecer
à Agência relatórios, dados e informações relativas às
atividades desenvolvidas;
X – procedimentos relacionados com a transferência da titularidade do contrato, conforme o disposto
no art. 30;
XI – regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, incluindo
conciliação e arbitragem;
XII – sanções de advertência, multa e suspensão
da vigência do contrato e regras para sua aplicação,
em função da natureza, da gravidade e da reincidência da infração;
XIII – casos de rescisão, caducidade, cassação,
anulação e extinção do contrato, de intervenção ou encampação, e casos de declaração de inidoneidade.
§ 1o Os critérios a que se refere o inciso VI do
caput deverão considerar:
a) os aspectos relativos a redução ou desconto
de tarifas;
b) a transferência aos usuários de perdas ou ganhos econômicos decorrentes de fatores que afetem
custos e receitas e que não dependam do desempenho
e da responsabilidade do concessionário.
§ 2o A sanção de multa a que se refere o inciso
XII do caput poderá ser aplicada isoladamente ou em
conjunto com outras sanções e terá valores estabelecidos em regulamento aprovado pela Diretoria da
Agência, obedecidos os limites previstos em legislação especíﬁca.
§ 3o A ocorrência de infração grave que implicar
sanção prevista no inciso XIII do caput será apurada
em processo regular, instaurado na forma do regulamento, garantindo-se a prévia e ampla defesa ao
interessado.
§ 4o O contrato será publicado por extrato, no Diário Oﬁcial da União, como condição de sua eﬁcácia.
Art. 40. (VETADO)
Art. 41. Em função da evolução da demanda, a
Agência poderá autorizar a utilização de equipamentos
de maior capacidade e novas freqüências e horários,
nos termos da permissão outorgada, conforme estabelece o inciso III do § 2o do art. 38.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 42. O contrato estabelecerá que o permissionário estará obrigado a:
I – adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a segurança das pessoas
e dos equipamentos e para a preservação do meio
ambiente;
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II – responsabilizar-se civilmente pelos atos de
seus prepostos e indenizar todos e quaisquer danos decorrentes das atividades contratadas, devendo ressarcir
à Agência ou à União os ônus que venham a suportar
em conseqüência de eventuais demandas motivadas
por atos de responsabilidade do permissionário;
III – adotar as melhores práticas de prestação de
serviços, segundo normas e procedimentos técnicos
e cientíﬁcos pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela
melhor tecnologia aplicada ao setor.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 2.521, DE 20 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre a exploração, mediante
permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional
de passageiros e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO XI
Da Forma de Execução dos Serviços
....................................................................................
Seção VII
Da Bagagem e das Encomendas
Art. 70. O preço da passagem abrange, a título de
franquia, o transporte obrigatório e gratuito de bagagem
no bagageiro e volume no porta-embrulhos, observados
os seguintes limites máximos de peso e dimensão:
I – no bagageiro, trinta quilos de peso total e volume máximo de trezentos decímetro cúbicos, limitada
a maior dimensão de qualquer volume a um metro;
II – no porta-embrulhos, cinco quilos de peso total,
com dimensões que se adaptem ao porta-embrulhos,
desde que não sejam comprometidos o conforto, a
segurança e a higiene dos passageiros.
Parágrafo único. Excedida a franquia ﬁxada nos
incisos I e II deste artigo, o passageiro pagará até meio
por cento do preço da passagem correspondente ao
serviço convencional pelo transporte de cada quilograma de excesso.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infraestrutura, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 114, DE 2011
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessi-
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bilidade das pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências, para garantir vagas destinadas
a pessoas com deﬁciência nos estacionamentos privados e corrigir o uso da expressão
“pessoas portadoras de deﬁciência”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 7º da Lei nº 10.098, de 19
de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º Em todas as áreas de estacionamento de veículos localizadas em vias ou em
espaços públicos e nos prédios privados abertos ao público ou de uso coletivo deverão ser
reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas com
deﬁciência com diﬁculdade de locomoção.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º As expressões “pessoa portadora de deﬁciência” e “pessoas portadoras de deﬁciência” contidas
na ementa e no art. 1º; art. 2º, incisos I e III; art. 3º;
art. 4º, caput e parágrafo único; art. 9º; art. 10; art. 11,
caput e incisos I, II e IV; art. 13, inciso III; art. 15; art.
17; art. 18; art. 19; art. 21, inciso II; art. 24; e art. 26;
todos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
ﬁcam substituídas pelas expressões “pessoa com deﬁciência” e “pessoas com deﬁciência”, respeitadas as
devidas ﬂexões de número e feitas as concordâncias
necessárias no texto.
Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto de lei tem o objetivo de alterar
o art. 7º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
conhecida como Lei da Acessibilidade, para incluir a
obrigatoriedade de reserva de vagas destinadas a pessoas com deﬁciência nos espaços privados abertos ao
público ou de uso coletivo.
Isto porque, de acordo com a atual redação do
citado dispositivo legal, somente nas vias e espaços
públicos há a obrigação da reserva de 2% do total de
vagas, ou no mínimo uma vaga para pessoas com deﬁciência com diﬁculdade de locomoção.
Os direitos fundamentais possuem, além da relação vertical, ou seja, a sua observância obrigatória entre o Estado e o particular, uma relação horizontal. Em
outras palavras: têm que ser respeitados nas relações
jurídicas entre particulares. Inclusive este é entendimento do Supremo Tribunal Federal, que endossa que
os direitos fundamentais possuem também um caráter
de observância impositivo entre os particulares.
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Nossa legislação necessita ser aperfeiçoada para
não se deixar ao livre arbítrio das partes o devido respeito pelo cumprimento integral dos direitos fundamentais, neste caso, o direito de ir e vir.
Um avanço que merece ser destacado e que tem
relação direta com a matéria aqui tratada, e que serve
de exemplo para a aprovação deste projeto de lei, é o
disposto na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso), que expressa no seu art. 41:
“Art. 41. É assegurada a reserva, para
idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco
por cento) das vagas nos estacionamentos
públicos e privados, as quais deverão ser
posicionadas de forma a garantir a melhor
comodidade ao idoso.”
Saliente-se, por último, que a proposição também trata de atualizar a terminologia usada na Lei nº
10.098, de 19 de dezembro de 2000, para adequá-la
ao texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deﬁciência da Organização das Nações Unidas
(ONU), ratiﬁcado pelo Brasil em 2007 e incorporado
ao nosso ordenamento jurídico com força de norma
constitucional em 2008.
Pelos motivos expostos, solicito a acolhida de
meus pares à presente iniciativa. – Senador Rodrigo
Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências
....................................................................................
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos
meios de transporte e de comunicação.
Art. 2o Para os ﬁns desta Lei são estabelecidas
as seguintes deﬁnições:
I – acessibilidade: possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
ediﬁcações, dos transportes e dos sistemas e meios
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de comunicação, por pessoa portadora de deﬁciência
ou com mobilidade reduzida;
....................................................................................
III – pessoa portadora de deﬁciência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se
com o meio e de utilizá-lo;
....................................................................................
CAPÍTULO II
Dos Elementos da Urbanização
Art. 3o O planejamento e a urbanização das vias
públicas, dos parques e dos demais espaços de uso
público deverão ser concebidos e executados de forma
a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de
deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
Art. 4o As vias públicas, os parques e os demais
espaços de uso público existentes, assim como as
respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem
de prioridade que vise à maior eﬁciência das modiﬁcações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deﬁciência ou com
mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% (cinco
por cento) de cada brinquedo e equipamento e identiﬁcá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas
com deﬁciência ou com mobilidade reduzida, tanto
quanto tecnicamente possível. (Incluído pela Lei nº
11.982, de 2009)
....................................................................................
Art. 7o Em todas as áreas de estacionamento de
veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos,
deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de
deﬁciência com diﬁculdade de locomoção.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Desenho e da Localização
do Mobiliário Urbano
....................................................................................
Art. 9o Os semáforos para pedestres instalados
nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e
sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que
sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deﬁciência visual, se a intensidade
do ﬂuxo de veículos e a periculosidade da via assim
determinarem.
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Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras
de deﬁciência ou com mobilidade reduzida.

ções, conforme a característica da população local, para
o atendimento da demanda de pessoas portadoras de
deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Da Acessibilidade nos Edifícios Públicos
ou de Uso Coletivo

CAPÍTULO VII
Da Acessibilidade nos Sistemas
de Comunicação e Sinalização

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de
edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou
se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Para os ﬁns do disposto neste
artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo
deverão ser observados, pelo menos, os seguintes
requisitos de acessibilidade:
I – nas áreas externas ou internas da ediﬁcação,
destinadas a garagem e a estacionamento de uso público,
deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de
circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para
veículos que transportem pessoas portadoras de deﬁciência com diﬁculdade de locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior da
ediﬁcação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas
e de obstáculos que impeçam ou diﬁcultem a acessibilidade de pessoa portadora de deﬁciência ou com
mobilidade reduzida;
....................................................................................
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos,
de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser
utilizados por pessoa portadora de deﬁciência ou com
mobilidade reduzida.
....................................................................................

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação
de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas
portadoras de deﬁciência sensorial e com diﬁculdade
de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso
à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de proﬁssionais intérpretes de escrita em braile,
linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa
portadora de deﬁciência sensorial e com diﬁculdade
de comunicação. Regulamento
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas
com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais
ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso à
informação às pessoas portadoras de deﬁciência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento.

CAPÍTULO V
Da Acessibilidade nos Edifícios de Uso Privado
Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja
obrigatória a instalação de elevadores deverão ser
construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:
....................................................................................
III – cabine do elevador e respectiva porta de
entrada acessíveis para pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida
CAPÍTULO V
Da Acessibilidade nos Edifícios de Uso Privado
....................................................................................
Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável pela
coordenação da política habitacional regulamentar a
reserva de um percentual mínimo do total das habita-

CAPÍTULO VIII
Disposições Sobre Ajudas Técnicas
....................................................................................
Art. 21. O Poder Público, por meio dos organismos
de apoio à pesquisa e das agências de ﬁnanciamento,
fomentará programas destinados:
....................................................................................
II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à
produção de ajudas técnicas para as pessoas portadoras de deﬁciência;
....................................................................................
CAPÍTULO X
Disposições Finais
....................................................................................
Art. 24. O Poder Público promoverá campanhas
informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a ﬁnalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la
quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa
portadora de deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
....................................................................................
Art. 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de deﬁciência terão legitimidade para
acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta Lei.
....................................................................................
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LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
....................................................................................
CAPÍTULO X
Do Transporte
....................................................................................
Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos,
nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das
vagas nos estacionamentos públicos e privados, as
quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso.
....................................................................................
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 115, DE 2011
Acrescenta § 3º ao art. 6º-A e altera
o inciso III do art. 6º-B da Lei n° 5.859, de
11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a proﬁssão de empregado doméstico
e dá outras providências e modiﬁca o art.
24 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano de Custeio,
e da outras providências, para assegurar
o pagamento do seguro-desemprego aos
empregados domésticos nos termos em
que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 6º-A e inciso III do art. 6º-B da Lei nº
5.859, de 11 de dezembro de 1972, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º-A ..............................................
..............................................................
§ 3º Independentemente do disposto
no § 1º deste artigo, o beneﬁcio do segurodesemprego será concedido ao empregado
que tiver trabalhado como doméstico por um
período mínimo de quinze meses nos últimos
vinte e quatro meses contados da dispensa
sem justa causa, em parcela única no valor de
um salário mínimo.”(NR)
“Art. 6º-B ..............................................
..............................................................
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III – comprovantes do recolhimento da
contribuição previdenciária, e do FGTS, se
houver, durante o período referido no inciso I,
na condição de empregado doméstico;
..................................................... ”(NR)
Art. 2° O art. 24 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. ................................................
Parágrafo único. A alíquota de contribuição do empregador doméstico é de 13% (treze por cento), se o empregador não requerer
a inscrição de seu empregado doméstico no
FGTS.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justiﬁcação
Nos termos do disposto na Lei nº 5.859, de 11
de dezembro de 1972, que rege a relação de trabalho
entre os empregados domésticos e seus empregadores, empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua e não lucrativa a pessoa ou
a família, no âmbito residencial destas.
Um dos requisitos para que o trabalhador seja
considerado empregado doméstico é, além da natureza
da atividade, a ﬁgura de um empregador especíﬁco:
pessoa ou família, no âmbito residencial destas.
A lei trata de forma diferenciada estes trabalhadores
que, embora tenham direito à assinatura da Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS), não possuem ainda
diversos direitos inerentes aos outros empregados.
A diferenciação da situação desses trabalhadores
sempre foi justiﬁcada pela condição especial do trabalho no
âmbito da residência e também do empregador doméstico
que, na enorme maioria das vezes, não têm condições de
arcar com todo o dispêndio gerado pelos encargos inerentes ao contrato de trabalho previsto na CLT.
Por este motivo, os empregados domésticos estiveram sempre à margem da legislação e da proteção
assegurada pelo direito do trabalho. Mas o que vem
ocorrendo é que a cada proposta apresentada para
a melhoria das condições de trabalho no âmbito da
relação de emprego doméstico, vemos que os custos
oneram, quase que exclusivamente o empregador.
É fato, também, que parcela signiﬁcativa dos
empregadores domésticos não têm como suportar o
custo de um empregado doméstico nas mesmas condições que o proporcionado por uma empresa, mas
algo sempre pode e deve ser feito.
Esse debate é longo e nunca se esgota. Uma das
alternativas encontradas pelo legislador foi tornar facultativa a inscrição do empregado no Fundo de Garantia
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do Tempo de Serviço e assegurar, como decorrência,
o seguro-desemprego ao empregado doméstico por
três meses.
Ocorre que são poucos os empregadores que requerem esta inscrição, até porque ela é burocrática.
Analisando o assunto, optamos por manter a
sistemática atual, introduzida pela Lei nº 10.208, de
23 de março de 2001, que assegura a inscrição facultativa do empregado doméstico no FGTS e lhe
assegura, também, o direito ao seguro-desemprego
por três meses.
Todavia, como o seu alcance é ínﬁmo, propomos
uma nova sistemática, que consiste em elevar de 12%
para 13% a contribuição social do empregador doméstico devida à Previdência Social e assegurar, ao mesmo
tempo, o direito ao seguro-desemprego, em parcela
única no valor de um salário mínimo, ao empregado
doméstico dispensado sem justa causa, desde que tenha trabalhado como doméstico por um período mínimo de quinze meses nos últimos vinte e quatro meses
contados da dispensa sem justa causa.
Assim contornamos dois obstáculos: primeiro
assegurar benefício de natureza previdenciária (seguro-desemprego) ao empregado doméstico de forma
universal; segundo, garantir um incremento de custeio
capaz de servir de lastro ao impacto do incremento de
benefícios desta natureza, afastando também o óbice
contido no § 5º do art. 195 da Constituição Federal e,
por ﬁm, na cláusula de vigência inscrita no art. 3º, observamos a anterioridade necessária para a cobrança da nova alíquota de 13%, que exige anterioridade
de noventa dias em face de sua natureza tributária de
contribuição social.
Pelo exposto contamos com a ajuda dos nobres
pares para aprovação deste projeto. – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a proﬁssão de empregado doméstico e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6o-A. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do segurodesemprego, de que trata a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no valor de um salário mínimo, por um
período máximo de três meses, de forma contínua ou
alternada.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
§ 1o O benefício será concedido ao empregado
inscrito no FGTS que tiver trabalhado como doméstico
por um período mínimo de quinze meses nos últimos
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vinte e quatro meses contados da dispensa sem justa
causa.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
§ 2o Considera-se justa causa para os efeitos
desta Lei as hipóteses previstas no art. 482, com exceção das alíneas “c” e “g” e do seu parágrafo único,
da Consolidação das Leis do Trabalho.(Incluído pela
Lei nº 10.208, de 23.3.2001)” (NR)
Art. 6o-B. Para se habilitar ao benefício, o trabalhador deverá apresentar ao órgão competente do
Ministério do Trabalho e Emprego:(Incluído pela Lei nº
10.208, de 23.3.2001)
....................................................................................
III – comprovantes do recolhimento da contribuição
previdenciária e do FGTS, durante o período referido no
inciso I, na condição de empregado doméstico;(Incluído
pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
....................................................................................
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.
....................................................................................
TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Contribuição do Empregador Doméstico
Art. 24. A contribuição do empregador doméstico
é de 12% (doze por cento) do salário-de-contribuição
do empregado doméstico a seu serviço.
....................................................................................
LEI No 10.208, DE 23 DE MARÇO DE 2001
Acresce dispositivos à Lei no 5.859, de
11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre
a proﬁssão de empregado doméstico, para
facultar o acesso ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS e ao segurodesemprego
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
....................................................................................
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CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
Seção I
Disposições Gerais
....................................................................................
Art. 195. A seguridade social será ﬁnanciada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
....................................................................................
§ 5º – Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 116, DE 2011
Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, que regulamenta os arts. 182 e
183 da Constituição Federal, estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá
outras providências, para determinar que a
elaboração do plano diretor seja orientada
por carta geotécnica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 42 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de
2001, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
“Art. 42. ................................................
..............................................................
Parágrafo único. A elaboração do plano
diretor será orientada por carta geotécnica que
determine, com base em critérios técnicos de
segurança geológica, as áreas passíveis de
ocupação urbana.” (NR)
Art. 2º Os Municípios cujos planos diretores tenham
sido elaborados em desacordo com o disposto nesta Lei
deverão promover as necessárias adaptações no prazo
máximo de dois anos, contados de sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os anos recentes têm sido marcados pela repetição, com vergonhosa frequência, de graves acidentes de origem climática nas cidades brasileiras. A
cada verão, precipitações pluviométricas em volumes
elevados têm levado ao desmoronamento de encostas e ao alagamento de vales e várzeas, eventos que
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ensejam irreparáveis perdas humanas e incontáveis
prejuízos materiais. Tragédias como essas, contudo, a
par de serem evitáveis, trazem à tona a necessidade
de aprimoramento dos instrumentos de planejamento
da ocupação do solo urbano.
A Constituição de 1988, primeira a tratar da questão urbana no Brasil, tornou obrigatória a aprovação, na
forma de lei, de planos diretores municipais destinados
a orientar a política de desenvolvimento e de expansão
urbana. Essa importante norma legal deve ancorar-se,
contudo, no conhecimento técnico. Não se pode conceber, por exemplo, que o planejamento da ocupação
urbana venha a ocorrer sem o conhecimento prévio das
condições geológicas do território municipal.
Assim, ao estabelecer prazo para que a elaboração dos planos diretores passe a ser orientada por
carta geotécnica que determine as áreas passíveis de
ocupação, a presente iniciativa pretende contribuir para
a promoção sustentável do desenvolvimento urbano.
São essas as razões que justiﬁcam a proposição que
ora submetemos à consideração dos ilustres membros do
Congresso Nacional. – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Política Urbana
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais ﬁxadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem– estar de seus habitantes.
§ 1º – O plano diretor, aprovado pela Câmara
Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte
mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º – A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º – As desapropriações de imóveis urbanos
serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º – É facultado ao Poder Público municipal,
mediante lei especíﬁca para área incluída no plano
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não ediﬁcado, subutilizado ou não
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utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,
sob pena, sucessivamente, de:
I – parcelamento ou ediﬁcação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados,
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário
de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º – O título de domínio e a concessão de uso
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil.
§ 2º – Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3º – Os imóveis públicos não serão adquiridos
por usucapião.
....................................................................................
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LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001
Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Plano Diretor
....................................................................................
Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser
aplicado o parcelamento, ediﬁcação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de
demanda para utilização, na forma do art. 5o desta Lei;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29,
32 e 35 desta Lei;
III – sistema de acompanhamento e controle.
....................................................................................
(À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 118, DE 2011
Acrescenta o art. 431-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e altera o caput do art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, para dispor sobre o preenchimento
de quotas para pessoas com deﬁciência
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), passa a
vigorar acrescido do seguinte art. 431-A:
“Art. 431-A. As pessoas portadoras de
deﬁciência ou reabilitadas, contratadas na condição de aprendizes, são consideradas, para
efeito de cálculo da proporção ﬁxada no artigo
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.”
Art. 2° O caput do art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou
mais empregados está obrigada a preencher
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus cargos com beneﬁciários reabilitados
ou pessoas portadoras de deﬁciência, habilitadas, ainda que na condição de aprendiz, na
seguinte proporção:
.................................................... ” (NR)
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Em face das inúmeras diﬁculdades encontradas
pelas empresas para o preenchimento de vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais,
oferecemos para discussão e deliberação a presente
proposição, que tem por objetivo estabelecer que a
exigência legal possa ser cumprida por aprendizes.
Vale lembrar que o disposto no artigo 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece um percentual de vagas destinadas obrigatoriamente aos
portadores de deﬁciência de 2% a 5%, considerado o
número de empregados da empresa.
Ocorre que, segundo muitos empresários, há carência de mão de obra especializada neste segmento,
o que acaba inibindo as contratações.
Por iniciativa do Ministério Público do Trabalho,
experiência nesse sentido já vem sendo feita em vários estados, possibilitando a inserção de portadores
de deﬁciência no mercado de trabalho, por meio de
capacitação como aprendizes nas empresas.
Todavia, ainda existem dúvidas na aplicação da lei
de quotas, o que desestimula as empresas a aderirem com
maior empenho na capacitação desta mão-de-obra.
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É importante resgatar a plena cidadania das
pessoas portadoras de deﬁciência, oferecendo-lhes
condições de acessar o mercado de trabalho, mesmo
que, inicialmente, na condição de aprendiz, para que
possam estar mais capacitadas e almejar, inclusive,
maior remuneração.
As empresas, por seu turno, serão estimuladas
a desenvolverem programas próprios para o cumprimento da lei, sem estarem apreensivas com eventual
vulnerabilidade jurídica dessas medidas.
Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo,
de 12 de fevereiro de 2011, informa que, na média,
apenas 21,4% das empresas cumprem a lei, sendo
este percentual maior nos estados de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Ceará e Distrito Federal.
Em face desta realidade é que buscamos dar
oportunidade a ambas as partes: para as empresas,
o cumprimento da lei; e aos portadores de deﬁciência,
a possibilidade de serem capacitados pelas próprias
empresas e alcançarem a plenitude do mercado de
trabalho. – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do
Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as
alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições
legais transitórias ou de emergência, bem como as que
não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor
em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. – Getúlio Vargas. –
Alexandre Marcondes Filho.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.8.1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I
INTRODUÇÃO
Art. 1º – Esta Consolidação estatui as normas
que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas
....................................................................................
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Art. 431. A contratação do aprendiz poderá ser
efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso II do
art. 430, caso em que não gera vínculo de emprego
com a empresa tomadora dos serviços.
a) revogada;” Redação dada pela Lei nº 10.097,
de 19.12.2000)
b) revogada;” Redação dada pela Lei nº 10.097,
de 19.12.2000)
c) revogada.” Redação dada pela Lei nº 10.097,
de 19.12.2000)
Parágrafo único. (VETADO) Redação dada pela
Lei nº 10.097, de 19.12.2000)
Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não
excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. (Redação dada
pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)
§ 1o O limite previsto neste artigo poderá ser de
até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem
completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica.
(Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)
§ 2o Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.097,
de 19.12.2000)
....................................................................................
Art. 922 – O disposto no art. 301 regerá somente
as relações de empregos iniciadas depois da vigência desta Consolidação. (Incluído pelo Decreto-lei nº
6.353, de 20.3.1944)
ANEXO
Quadro a que se refere o art. 577
da Consolidação das Leis do Trabalho
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Regulamento
Normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios
Básicos da Previdência Social
Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por ﬁm assegurar aos seus beneﬁciários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte
daqueles de quem dependiam economicamente.
....................................................................................

MARÇO 2011

Março de 2011

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com
beneﬁciários reabilitados ou pessoas portadoras de
deﬁciência, habilitadas, na seguinte proporção:
I – até 200 empregados
II – de 201 a 500
III – de 501 a 1.000
IV – de 1.001 em diante.

2%;
3%;
4%;
5%.

§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de
deﬁciente habilitado ao ﬁnal de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no
contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após
a contratação de substituto de condição semelhante.
§ 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social
deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e
as vagas preenchidas por reabilitados e deﬁcientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos
ou entidades representativas dos empregados
....................................................................................
Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de julho de 1991; 170º da Independência e 103º da República. – Fernando Collor
– Antonio Magri.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.1991 e Republicado no D.O.U. de 14.8.1998

(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 119, DE 2011
Altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Lei de Parcelamento do
Solo Urbano), e nº 10.257, de 10 de julho
de 2001 (Estatuto da Cidade), para incluir a
diretriz de implantação de eventuais redes
subterrâneas de serviços previamente às
obras de pavimentação, bem como vedar a
concessão de ﬁnanciamento federal a obras
municipais que não sigam esse princípio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a inclusão do
seguinte § 7º:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
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§ 7º As obras de pavimentação devem
ser precedidas pela implantação de eventuais
redes subterrâneas de serviços.” (NR)
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, passa a vigorar com a inclusão do seguinte
inciso XVII:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
XVII – implantação de eventuais redes
subterrâneas de serviços previamente às obras
de pavimentação.” (NR)
Art. 3º A concessão de ﬁnanciamento federal para
obras viárias a Municípios sujeitos à obrigatoriedade do
plano diretor ﬁca condicionada ao prévio atendimento
do disposto no § 7º do art. 2º da Lei nº 6.766, de 19
de dezembro de 1979, e no inciso XVII do art. 2º da
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias a contar da data de sua publicação.
Justiﬁcação
As obras de engenharia devem ser pautadas pela
racionalidade construtiva. Nesse sentido, há sempre
uma sequência correta na implantação de obras que
sejam compostas por dois ou mais subsistemas de
serviços de infraestrutura.
No caso urbano, as vias públicas têm utilidade que
transcende a função de meros corredores de tráfego.
De fato, permitem a passagem de redes de serviços diversas, entre as quais as de água, esgoto, escoamento
pluvial, energia, telefone e televisão a cabo.
Nesse caso, a sequência correta é implantar as
redes subterrâneas antes de se efetuar a pavimentação da via. Dessa forma, evita-se que o pavimento
tenha de ser aberto – e refeito – antes da instalação
de cada rede suplementar, o que inexoravelmente acabará sendo pago pelos contribuintes. A implantação
de obras de pavimentação sem a presença de redes
de drenagem pluviais, ademais, reduz drasticamente
a durabilidade dos pavimentos.
Nesse sentido, propomos a inserção, na Lei de
Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766, de 1979)
e no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 2001), de
diretriz que obriga a instalação das redes subterrâneas antes da execução dos serviços de pavimentação,
além da vedação à concessão de ﬁnanciamento federal
para as obras que não sigam esse princípio.
Esperamos contar com a aprovação dos nobres
colegas de Parlamento para essa medida que estamos
certos de que terá impacto positivo na aplicação dos escassos recursos públicos. – Senador Acir Gurgacz.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo
Urbano e dá outras Providências.
O Presidente da República: Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O parcelamento do solo para ﬁns urbanos será regido por esta Lei.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão estabelecer normas complementares
relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar
o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 2º – O parcelamento do solo urbano poderá
ser feito mediante loteamento ou desmembramento,
observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 1º – Considera-se loteamento a subdivisão de
gleba em lotes destinados a ediﬁcação, com abertura
de novas vias de circulação, de logradouros públicos
ou prolongamento, modiﬁcação ou ampliação das vias
existentes.
§ 2º – considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a ediﬁcação, com
aproveitamento do sistema viário existente, desde que
não implique na abertura de novas vias e logradouros
públicos, nem no prolongamento, modiﬁcação ou amplicação dos já existentes.
§ 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.785,
29.1.99)
§ 4º Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices
urbanísticos deﬁnidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.(Incluído pela Lei nº
9.785, 29.1.99)
§ 5º Consideram-se infra-estrutura básica os
equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário e
abastecimento de água potável, e de energia elétrica
pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas ou não.(Incluído pela Lei nº 9.785, 29.1.99)
§ 5o A infra-estrutura básica dos parcelamentos
é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
(Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007).
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§ 6º A infra-estrutura básica dos parcelamentos
situados nas zonas habitacionais declaradas por lei
como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo,
de: (Incluído pela Lei nº 9.785, 29.1.99)
I – vias de circulação; (Incluído pela Lei nº 9.785,
29.1.99)
II – escoamento das águas pluviais; (Incluído
pela Lei nº 9.785, 29.1.99)
III – rede para o abastecimento de água potável;
e(Incluído pela Lei nº 9.785, 29.1.99)
IV – soluções para o esgotamento sanitário e
para a energia elétrica domiciliar.(Incluído pela Lei nº
9.785, 29.1.99)
Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do
solo para ﬁns urbanos em zonas urbanas, de expansão
urbana ou de urbanização especíﬁca, assim deﬁnidas
pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. (NR)
(Redação dada pela Lei nº 9.785, 29.1.99)
...........................................................................
LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001
Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Diretrizes Gerais
Art. 1o Na execução da política urbana, de que
tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será
aplicado o previsto nesta Lei.
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bemestar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas
e projetos de desenvolvimento urbano;
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III – cooperação entre os governos, a iniciativa
privada e os demais setores da sociedade no processo
de urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob
sua área de inﬂuência, de modo a evitar e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos
interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de
forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a ediﬁcação ou o
uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades
que possam funcionar como pólos geradores de tráfego,
sem a previsão da infra-estrutura correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que
resulte na sua subutilização ou não utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as
atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território
sob sua área de inﬂuência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de
bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os
limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica
do Município e do território sob sua área de inﬂuência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e ﬁnanceira e dos gastos públicos aos
objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a
fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;
XI – recuperação dos investimentos do Poder
Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;
XII – proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da
população interessada nos processos de implantação
de empreendimentos ou atividades com efeitos poten-
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cialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou
construído, o conforto ou a segurança da população;
XIV – regularização fundiária e urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e ediﬁcação, consideradas a situação socioeconômica da população e
as normas ambientais;
XV – simpliﬁcação da legislação de parcelamento,
uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com
vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da
oferta dos lotes e unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condições para os agentes
públicos e privados na promoção de empreendimen-
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tos e atividades relativos ao processo de urbanização,
atendido o interesse social.
Art. 3o Compete à União, entre outras atribuições
de interesse da política urbana:
....................................................................................
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – 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 será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Vou proceder à leitura de um expediente.
O Senado Federal recebeu Ofício nº 34, de 2011,
do 1º Secretário da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de
Conversão nº 6, de 2011, que regula o cumprimento

Sexta-feria 25

265

08193

de obrigações tributárias por consórcios que realizarem contratação de pessoas jurídicas e físicas; acresce dispositivos à Lei nº 10.168, de 29 de dezembro
de 2000, que institui Contribuição de Intervenção de
Domínio Econômico, destinado a ﬁnanciar o Programa
de Estímulo à Interação Universidade/Empresa para o
Apoio à Inovação, altera as Leis nºs 12.249, de 11 de
junho de 2010, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
e o Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1997,
e dá outras providências.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2011, que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para a
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de sua
vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional, a esgotar-se em 7 de abril.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É pela ordem mesmo.
Sr. Presidente, dia 16 de março solicitei à Mesa a
gentileza de veriﬁcar a possibilidade de o Congresso ser
iluminado – pelo menos as duas torres – com a cor azul,
como parte dos trabalhos da ONU para o Dia Mundial
do Autismo, da luta em defesa de homens, mulheres e
crianças que sofrem de autismo. Trata-se de movimento
realizado pela ONU. E nós, aqui, no Brasil, faremos um
ato lá no Cristo Redentor e faríamos um aqui também,
simbolicamente, no Congresso Nacional.
Pergunto, então, a V. Exª se está garantido que,
no dia 2, às 18 horas, esse pedido que encaminhei, via
Comissão de Direitos Humanos, será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Paim, a assessoria informa que V.
Exª deve formalizar a solicitação perante a Mesa, para
que possamos dar andamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já a formalizei, Presidente. Posso dar-lhe a cópia do requerimento. Ainda no dia 16 de março eu o encaminhei.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Vamos adotar as providências para dar uma
resposta adequada a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de passar a palavra ao Senador Aloysio, quero complementar a leitura que ﬁz do Projeto
de Conversão.
Assim, prestados esses esclarecimentos, a Presidência inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão
de hoje.
Tem a palavra o Senador Aloysio; depois, o Senador Itamar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, informo a Casa que protocolei junto
à Mesa do Senado requerimentos de votos de pesar
pelo falecimento de dois ex-Senadores.
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O primeiro deles é pelo falecimento do ex-Senador
Lúdio Coelho, ocorrido em Campo Grande, no dia 22
de março do corrente. O Senador Lúdio Coelho foi, por
duas vezes, Prefeito de Campo Grande, foi Senador,
ocupou inclusive o cargo de Vice-Líder do PSDB nesta
Casa e foi também um empresário progressista. Devese à sua iniciativa a implantação do primeiro frigoríﬁco
em Mato Grosso do Sul. Atuou intensamente na área
da atividade agrícola, sendo inclusive pioneiro da integração entre a lavoura e a pecuária; foi um construtor
do seu Estado, um grande brasileiro.
Portanto, em nome da Liderança do PSDB, propomos à Casa que sejam enviados os nossos votos de
condolências à família do Senador Lúdio Coelho.
Sr. Presidente, requeiro também um voto de pesar
pelo falecimento do ex-Senador e ex-Ministro Affonso
Camargo, que ocorreu no dia de ontem em Curitiba.
Affonso Camargo era curitibano e foi Secretário da
Justiça, Secretário da Fazenda, presidiu o Banco do
Estado do Paraná, o Departamento de Águas e Energia
Elétrica do Estado e foi Vice-Governador. Ocupou, no
Governo Sarney, o Ministério dos Transportes; depois,
no Governo Collor, foi Ministro das Comunicações e
Ministro dos Transportes. Foi conhecido como o criador
do vale-transporte, que marcou, essa sua conquista
legislativa, sua trajetória política. Era muito querido por
todos nós e deixa um grande vazio na política brasileira
e na política paranaense.
Em nome da Liderança do PSDB no Senado,
encaminhamos os nossos votos de condolências e
solidariedade à família desse grande homem.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 272, DE 2011
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do ex-senador Lúdio Coelho, ocorrido
no último dia 22 de março do corrente, em
campo Grande – MS.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, ouvido o Plenário, Voto de Pesar pelo falecimento
do ex-senador Lúdio Coelho, ocorrido no último dia 22
de março do corrente, em Campo Grande – MS.
I. inserção em ata de voto de profundo pesar;
II. apresentação de condolências aos seus familiares
Justiﬁcação
Lúdio Coelho foi duas vezes prefeito de Campo
Grande e senador da República, ocupando o cargo de
vice-Líder do PSDB nesta Casa.
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Muito mais do que um político, Lúdio Coelho foi
um grande líder empresarial no estado, participando de
maneira decisiva da instalação do primeiro frigoríﬁco
do Estado e sendo pioneiro na atividade de reﬂorestamento e integração lavoura-pecuária, entre outras
centenas de atividades empresariais.
Em nome da Liderança do PSDB no Senado Federal, encaminhamos nossos votos de condolências à
família desse grande homem que há tempos faz parte
da história política do estado do Mato Grosso do Sul.
Sala das Sessões, 24 de março de 2011. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Vice-Líder do PSDB
em exercício.
REQUERIMENTO Nº 273, DE 2011
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do ex-senador e ex-ministro Affonso Camargo, ocorrido nesta quinta-feira, dia 24
de março de 2011, em Curitiba.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, voto de pesar pelo falecimento do ex-senador e ex-ministro Affonso Camargo,
ocorrido nesta quinta-feira, dia 24 de março de 2011,
em Curitiba – PR.
Inserção em ata de voto de profundo pesar;
Apresentação de condolências aos seus familiares.
Justiﬁcação
Affonso Camargo nasceu em Curitiba e, por duas
vezes, foi secretário estadual de Justiça e de Fazenda.
Presidiu o Banco do Estado do Paraná e foi diretor do
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado. Foi também vice-governador paraense, deputado
federal e senador da República.
Durante o governo Sarney, assumiu o Ministério
dos Transportes. Na gestão do ex-presidente Fernando
Collor, foi Ministro das Comunicações e, novamente,
dos Transportes.
Conhecido por ser o autor da lei que criou o Vale
Transporte, uma marca na sua trajetória política, Affonso
Camargo era uma pessoa querida e muito respeitada
por todos. Deixa um grande vazio na política brasileira,
especialmente no estado do Paraná.
Em nome da Liderança do PSDB no Senado Federal, encaminhamos nossos votos de condolências
e de solidariedade à família desse grande político paranaense.
Sala das Sessões, 24 de março de 2011. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Vice-Líder do PSDB,
em exercício – Senadora Gleisi Hoffmann.
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Esse requerimento depende de votação, em
cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra
os Srs. Senadores que o desejarem.
Senadora Gleisi, quer encaminhar?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu só queria aproveitar para me somar ao requerimento proposto pelo
Senador Aloysio, também assiná-lo, externando condolências à família do ex-Senador Affonso Camargo,
um paranaense, uma pessoa que tem muitos serviços
prestados ao Paraná e ao Brasil. Gostaria de subscrever
o requerimento apresentado pelo Senador Aloysio.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não, Senadora.
Portanto, em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de passar a palavra ao Senador Itamar,
que já havia pedido, quero apenas fazer o registro da
presença do Presidente da Federação Nacional dos
Jornalistas e de nove sindicatos de jornalistas de vários Estados: Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito
Santo, Amazonas e Alagoas.
Com a palavra, agora, o Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) –
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador, não está ligado o seu som.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Muito
obrigado.
Como eu dizia, Sr. Presidente, eu queria destacar um momento muito importante na vida do Senador
Affonso Camargo. Quando o Governo verticalizou as
eleições, o Presidente Tancredo Neves havia criado o
Partido Popular. Houve, então, o desejo de novamente se incorporar o PP ao PMDB, e o Senador Affonso
Camargo foi um dos grandes lutadores por essa incorporação.
Sr. Presidente, agora quero levantar, com todo
respeito, uma questão de ordem.
É que, examinando o art. 50 da Constituição e
examinando o art. 216, item II, do nosso Regimento
Interno, não encontro uma explicação adequada, salvo melhor pronunciamento de V. Exª, para o seguinte: apresentei dois requerimentos, um dirigido ao Sr.
Ministro dos Transportes, em que solicitava, e solicito,
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informações sobre a destinação de recursos oriundos
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei nº 10.336, de dezembro de 2001.
Pedindo informações e, sobretudo, considerando que
o meu Estado, Minas Gerais, tem a maior malha rodoviária federal, gostaria, então, de saber de S. Exª o
Ministro dos Transportes como é que esses recursos
do Dnit estão sendo aplicados ao longo desse processo de criação.
Mas, Sr. Presidente, deparei-me aqui... E realmente ﬁquei confuso ao examinar o artigo da Constituição e ao examinar este Regimento Interno, contra
o qual já ﬁz vários protestos. Quando vejo aqui, Sr.
Presidente, que esses meus dois requerimentos, pela
informação da Secretaria-Geral da Mesa, foram distribuídos para um Relator, que é o nobre Senador João
Vicente Claudino.
Não encontro, Sr. Presidente, onde está isso na
Constituição e no Regimento. Quando se apresenta
um requerimento de informações, que entregamos,
evidentemente, à Mesa – temos que entregar à Mesa
–, mas é um direito do Senador. Por que se nomeou
um Relator? E, nomeando esse Relator, qual é o prazo legal que ele tem para dar o parecer? E se esse
parecer, Sr. Presidente, tem que vir também ao plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concluído, Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Concluído. Estou esperando a decisão de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Ato nº 1 da Mesa regulamenta a matéria.
Lido o expediente, o requerimento de informação está
despachado, com o Relator, que tem que ter um prazo
para apresentar seu parecer. E aí a Mesa deliberará,
de acordo com o parecer do Relator.
Nós vamos então diligenciar para que os Relatores apresentem, portanto...
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Tudo
bem, Sr. Presidente! Eu só quero saber por que esse
ritual. Onde está o amparo constitucional e o amparo
regimental para que a Mesa nomeie um Relator? Ao
mesmo tempo, V. Exª está esclarecendo que ele vai
dar o parecer o mais rápido possível, mas esse mais
rápido possível pode ser hoje, pode ser amanhã, pode
ser daqui a um mês. Eu só não estou encontrando,
Sr. Presidente, salvo melhor interpretação da Mesa,
esse ritual. Por que tem que ser nomeado um Relator?
Onde está isso?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Itamar, está regulamentado no Ato nº
1 da Mesa, de 2001, que regulamenta esses procedi-
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mentos. Portanto, o Volume II, com as normas conexas, do Regimento Interno do Senado.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, V. Exª poderia, desculpe, dizer qual é o artigo
do Regimento e da Constituição?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – É o Ato da Mesa nº 1, que diz:
A Mesa do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e tendo
em vista a edição da Lei Complementar nº 105, de 10
de janeiro de 2001, em especial o disposto em seus
arts. 4º e 8º, no uso de sua competência expressa nos
arts. 215, I,a, e 216, III, in ﬁne, do Regimento Interno,
resolve:...
Aí, há vários artigos, entre os quais o 3º, que
diz:
Art. 3º. Lido na Hora do Expediente, o requerimento de informação será despachado à Mesa, para
decisão, no prazo de quinze dias úteis.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, não vou mais questionar V. Exª, nem devo,
mas não posso entender como é que a Mesa pode regulamentar não só a Constituição, como o Regimento
Interno. Mas, como está sendo tudo possível aqui, no
Senado, eu só gostaria, Sr. Presidente, que o Relator...
Eu já entreguei esse requerimento há vários, vários
dias. O Ministro terá trinta dias para responder ou não
o requerimento. Eu só agradeceria se o Relator nomeado, inusitadamente, porque fere a Constituição e fere
o Regimento... Que prazo que terá para apresentar a
decisão dos meus requerimentos?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O § 1º do art. que mencionei, Senador Itamar, diz:
§ 1º O requerimento será distribuído pelo Presidente a um relator, que, para apresentar o seu relatório, terá a metade do prazo da Mesa.
Portanto, se a Mesa tem quinze dias, ele terá sete
dias para apresentar o relatório.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Arbitrariamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está no Ato da Mesa.
Antes de passar à Ordem do Dia, vou conceder a
palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador
Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
venho hoje falar aqui da tribuna para lamentar a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da chamada
Lei Ficha Limpa ou Lei da Ficha Limpa. Lamentar de
forma respeitosa, reconhecendo que o Supremo Tri-
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bunal Federal decide sobre a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade dos atos tomados em todo o Brasil
pelo Poder Legislativo e pelas normas regulamentares
também, mas lamentar principalmente porque, até o
presente momento, desde a primeira eleição direta
para Presidente da República, o Supremo Tribunal
Federal vinha dizendo que as regras de inelegibilidade são regras alheias ao processo eleitoral. É óbvio
que a Constituição Federal diz, com todas as letras,
em seu art. 16:
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação,
não se aplicando à eleição que ocorra até um
ano da data de sua vigência.
Então, para recapitular, essas decisões do Supremo Tribunal Federal sempre foram tomadas por
maioria, e inclusive algumas decisões chegaram a
ser tomadas por seis votos a cinco, mas sempre pela
aplicação imediata do quesito inelegibilidade.
Ouvi diversas críticas nesse período, especialmente do Poder Judiciário, especialmente de alguns
Ministros do Supremo Tribunal Federal, de que o Poder Legislativo tinha agido de forma leviana, ao aprovar aquela lei e querer induzir a sociedade contra o
Supremo Tribunal Federal, porque ao Supremo não
caberia outra medida, a não ser dizer que a lei só poderia valer para o pleito seguinte, uma vez que ela foi
deﬁnitivamente sancionada no mês de junho, portanto, sem obedecer àquele prazo de um ano, anterior à
eleição.
Mas quero repetir: o Supremo Tribunal Federal,
após a edição da Constituição de 1988, portanto, desde
a primeira eleição, que, se não me engano, aconteceu
em 1989, portanto há 21 anos, tem obedecido exatamente a esse critério.
Assim sendo, fomos buscar alternativas, para que
pudéssemos cumprir o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, que diz o seguinte:
Lei complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade” [além de trânsito em
julgado, dos inalistáveis, do voto do analfabeto]
“e os prazos de cessação, a ﬁm de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para
o exercício do mandato, considerada a vida
pregressa do candidato [...].
Então, vejam bem, diante disso fomos editar essa
lei; buscamos uma série de novas alternativas que não
estavam contempladas na Lei Complementar nº 64.
Para se ter uma idéia, incluímos alguns crimes
que estavam fora. Por exemplo, o crime contra o patrimônio privado, o roubo, a extorsão mediante sequestro,
o furto não faziam parte desse rol de crimes. Também
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aqueles que praticam crimes contra o mercado de capitais estavam fora; lei de falência, aqueles que vão à
falência fraudulentamente; crimes contra o meio ambiente; crimes contra a saúde pública; aqueles crimes
eleitorais com pena de prisão; o abuso de autoridade;
a lavagem de dinheiro; uma série de outros crimes e
hipóteses, como a improbidade administrativa.
Tenho ouvido, com muito desgosto, Senador
Pedro Taques, até alguns comentários de que o Supremo restringiria novamente as hipóteses ao trânsito
em julgado de determinadas sentenças criminais e de
determinadas situações de improbidade.
Mas veja bem, se isso acontecer, o art. 14, § 9º,
da Constituição estará morto. Qual a lei complementar
que pode dispor sobre a vida pregressa do candidato e
que, eventualmente, também não possa dispor sobre o
trânsito em julgado em determinadas situações?
Ora, os tribunais começaram a aplicar a Ficha
Limpa mesmo sem a lei, na eleição passada. Não nessa imediatamente passada, mas na outra. Muitos dos
Ministros vieram dizer o seguinte: nós precisamos de
uma lei, justamente para enfrentar o trânsito em julgado,
porque, sem uma lei que diga que o candidato condenado em segundo grau de jurisdição, mas com recurso
no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal não pode ser condenado, não podemos dar
provimento às decisões dos tribunais ordinários, dos
Tribunais Regionais Federais, justamente porque o §
9º da Constituição exige uma lei complementar.
Então, é preciso deixar claro o seguinte: o Congresso Nacional agiu de acordo com a tradição do
Supremo Tribunal Federal. Quem mudou as regras da
interpretação não foi o Congresso Nacional, não foi
a Câmara dos Deputados, não foi o Senado Federal.
Quem mudou a sua orientação foi o Supremo Tribunal
Federal, porque, até a data de ontem, após a edição da
Constituição de 1988, vinha o Supremo Tribunal Federal dizer que a inelegibilidade não era matéria eleitoral.
Então, é preciso deixar bem claro isso.
(Interrupção do som.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Só para encerrar, Sr. Presidente. Lamento não
poder dar aparte, porque é uma comunicação inadiável. Agora, repito – e vamos tratar ainda desse tema
em diversas outras oportunidades –, temos de zelar,
para que também o Supremo Tribunal Federal possa,
doravante, dar aplicabilidade à lei.
A lei, para a eleição passada, já morreu; só nos
resta lamuriar. Mas vamos pegar o exemplo do Ministro
Fux, que elogiou a lei, que disse que a lei é um espetáculo, que a lei é maravilhosa, mas que entende que
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ela feriria o processo eleitoral, por ter sido editada antes daquele prazo de um ano.
Então, esperamos – também do Ministro Fux, que
considera a lei constitucional; o Supremo decidiu por
unanimidade que ela é constitucional – que, nos casos
pontuais, sejam devidamente mantidas essas regras,
porque senão vamos ver a morte da Lei da Ficha Limpa. Se ela não pôde ser aplicada na eleição passada,
queremos que o seja na eleição de 2012. Mas queremos que ela seja aplicada em sua inteireza.
Se todos elogiaram a lei, se foi o Supremo Tribunal
Federal que mudou o seu critério e não o Congresso
Nacional, lamentamos primeiro a perda de substância,
porque estaremos perdendo pessoas com reputação
ilibada, que participaram de um jogo limpo, e estaremos empossando aqueles que, infelizmente, a população não desejava ver aqui, pelo critério da sua vida
pregressa maculada.
Mas, uma vez que assim é, que assim seja. Uma
vez que assim é, que o Supremo Tribunal Federal dê vazão às suas próprias críticas e reconheça, como muitos
Ministros ali disseram, que a lei é boa, constitucional
e que deve valer para o processo de 2012.
Assim espero, e vamos para o combate, a ﬁm de
fazer valer esses preceitos, sempre respeitando as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas as criticando,
principalmente quando entendemos que elas ferem
interesses legítimos da população e, principalmente,
o Congresso Nacional, que acaba votando as leis de
acordo até com as orientações do Supremo Tribunal
Federal. E, quando o Supremo muda a sua orientação,
que sua carga não ﬁque sobre os nossos ombros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Anuncio agora a
ORDEM DO DIA
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) –
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE
2011, proveniente da Medida Provisória nº 510, de
2010.
Transcorre hoje a primeira sessão da matéria
constando da pauta.
É o seguinte o item:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2011, que regula
o cumprimento de obrigações tributárias por
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consórcios que realizarem contratações de
pessoas jurídicas e físicas; acresce dispositivos à Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de
2000, que institui contribuição de intervenção
de domínio econômico destinada a ﬁnanciar
o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação;
altera as Leis nºs 12.249, de 11 de junho de
2010, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
o Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de
1977; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 507, de 2010).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de passar à votação dos requerimentos
que estão na Ordem do Dia, concedo a palavra a V.
Exª pela ordem.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Requerimento nº 976, de 2010, que está na pauta, é de autoria
do Senador Romero Jucá e se refere ao Projeto de Lei
nº 315, de 2008, de autoria do Senador Tião Viana,
que trata da proibição do uso de produtos derivados
do tabaco em ambientes fechados e que foi aprovado
na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 10 de
março de 2010, com a relatoria da Senadora Marina.
Em seguida, Sr. Presidente, o projeto foi enviado à Comissão de Assuntos Sociais, em que deveria
receber parecer em caráter terminativo.
No dia 8/10/2010, o Senador Romero Jucá apresentou requerimento, que é o que está em apreciação,
para que o projeto tramite, também, na Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo.
O Projeto de Lei nº 315, de 2008, foi amplamente
debatido durante dois anos, com audiências públicas,
com a participação de todos os segmentos envolvidos. Ele atende a uma tendência mundial em defesa
da saúde pública.
O então Ministro da Saúde José Gomes Temporão esteve na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania pedindo pela aprovação do projeto.
Alguns Estados do Brasil já possuem leis estaduais que proíbem o uso de produtos derivados do tabaco
em ambientes fechados, como é o caso do Estado de
São Paulo e do Paraná, onde o Governador a época,
o nobre Senador Roberto Requião, sancionou a Lei
Estadual nº 16.239 em novembro de 2009.
É hora de o Congresso Nacional dar uma resposta à sociedade que uniformize os procedimentos
em todo o País, criando uma lei federal.
A bancada do PT não pretende fazer qualquer óbice
à aprovação do requerimento nº 976, do Senador Romero Jucá, mas entendemos que apesar da importância de
termos esse requerimento aprovado, para que continue
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o debate na Comissão, gostaríamos de pedir que o Regimento fosse cumprido no que diz respeito ao prazo. A
gente gostaria que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo cumprisse com o prazo regimental para
esse projeto pudesse ser deﬁnitivamente aprovado.
Pedimos, contudo, que aprecie a matéria no tempo
regimental de 15 dias, nos termos do art. 118 do Regimento Interno do Senado, para que possamos apreciar
na Comissão de Assuntos Sociais, em decisão deﬁnitiva,
a matéria que é de grande relevância para o País.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª, inclusive, já adiantou uma discussão do
requerimento que vou anunciar ainda na pauta.
Quero dizer que, não havendo objeção do Plenário, a Presidência colocará em votação, em globo,
os requerimentos constantes da pauta de hoje, por
grupo de ﬁnalidade.
Votação, em globo, dos Requerimentos, de audiência de outra comissão, nºs 848, 972, 973, 974, 975,
976 – que V. Exª acabou de falar – e 1.009, de 2010;
e 73, 160 e 230, de 2011.
Se não houver objeção do Plenário, votaríamos,
em globo, os requerimentos. E acho que atende V.
Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Gostaria de me inscrever para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Quero esclarecer, Senador Pedro Taques, como
já estamos na Ordem do Dia, não cabe mais inscrição
para comunicação inadiável.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
para reforçar essa tese do Senador Aníbal. Acho que
precisamos dar toda a atenção a esse requerimento.
Na verdade, não tem sentido um País como o Brasil,
depois de todos avanços que tivemos, ainda relutar
em votar uma matéria como essa.
Quero reforçar aqui esse pedido. Está pronto
para encaminhar, e 15 dias é um prazo mais do que
suﬁciente, já que tem aí esse tempo todo em debate.
E acho que vai na linha do que o País quer, que é cuidar primeiro da saúde do nosso povo. E essa é uma
medida que vai nessa direção.
Muito obrigado.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a respeito da
mesma abordagem feita agora pelo Senador Wellington e
pelo outro colega, a respeito do Requerimento nº 976.
Fui procurado por instituições médicas do País,
por ONGs que trabalham nessa tarefa incessante de
combate ao tabagismo e até por força de ofício, já que
sou cardiologista e lido diariamente com os pacientes
que fazem uso do cigarro. Todos nós sabemos os malefícios do cigarro e também o que o cigarro traz para
o erário público: um gasto incomensurável.
A minha proposição, Sr. Presidente, é no sentido
de que realmente esse requerimento fosse, se possível,
retirado de pauta pelo seu autor. Já foi discutido, houve
audiências públicas, debates com especialistas, enﬁm,
foi discutida exaustivamente essa matéria.
Portanto, acredito que isso seria uma maneira a
mais de protelar uma matéria tão importante do ponto
de vista de saúde pública.
A minha posição é que essa matéria já está pronta
para ir a voto; que fosse seguido o rito e que, se possível, o autor do requerimento retirasse a solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Paulo Davim, apesar de reconhecer
e de inclusive concordar com V. Exª, o requerimento
está aqui pedindo a audiência de outra Comissão e foi
encaminhado nesse sentido.
Então, não havendo objeção – parece que só V.
Exª está objetando – coloco em votação os requerimentos aqui apresentados.
Aqueles que concordam, permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovados.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Item 1:
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010
Do Senador Flávio Arns, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 160, de 2009, além das
Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais
(dispõe sobre as Garantias e Direitos Fundamentais ao
livre exercício da crença e dos cultos religiosos).
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a matéria vai
à Comissão de Assuntos Sociais; seguindo posteriormente à de Assuntos Econômicos; e a de Constituição,
Justiça e Cidadania.
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Item 13:

Item 5:
REQUERIMENTO Nº 972, DE 2010

REQUERIMENTO Nº 1.009, DE 2010

Do Senador Osmar Dias, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2010, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (altera a lei que dispõe sobre o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes
Documentalistas).

Do Senador Cristovam Buarque, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2007,
além das Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (agente público
portar arma de fogo).
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, seguindo posteriormente à de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.

Item 6:
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2010
Do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2010,
além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Item 7:
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2010
Do Senador Valter Pereira, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2010, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Item 8:
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2010
Do Senador Flávio Arns, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2010, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.

Item 15:
REQUERIMENTO Nº 73, DE 2011
Do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2010 – Complementar, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (concessão de aposentadoria
especial à pessoa com deﬁciência).
Uma vez que já se encontra instruída pelas Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais, a matéria vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
Item 16:
REQUERIMENTO Nº 160, DE 2011
Do Senador Waldemir Moka, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2007, além
das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e
Reforma Agrária (altera a Lei dos Agrotóxicos).
Item 17:
REQUERIMENTO Nº 230, DE 2011

Item 9:
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2010
Do Senador Romero Jucá, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2008,
que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 420, de 2005; e 316, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo (proíbe fumar em ambientes
fechados).
Uma vez que já se encontram instruídas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, as matérias vão à Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.

Do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2007, além das
Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma
Agrária (altera a Lei dos Agrotóxicos).
Uma vez que já se encontra instruída pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, a matéria vai à Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Segundo bloco: votação, em globo, dos Requerimentos, de tramitação conjunta, nºs 903 e 993,
de 2010.
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Os Srs. Senadores que concordam, permaneçam
como estão. (Pausa.)
Aprovados.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Item 2:
REQUERIMENTO Nº 903, DE 2010
Do Senador César Borges, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
718, de 2007; 169, de 2008; 477 e 494, de 2009; com
o Projeto de Lei do Senado nº 265, de 1999, por tratarem de matérias correlatas (reciclagem de embalagens utilizadas).
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
às Comissões de Assuntos Sociais; de Assuntos Econômicos; de Serviços de Infraestrutura; e, nos termos
do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Item 11:
REQUERIMENTO Nº 993, DE 2010
Da Senadora Marisa Serrano, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 79,
de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 232 e
254, de 2010; com o Projeto de Lei da Câmara nº 171,
de 2009; que já se encontra apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e 371, de 2008; 103 e
279, de 2009; e 95, de 2010, por regularem matérias
correlatas (alteração nos currículos escolares).
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; seguindo posteriormente,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Votação, em globo, dos Requerimentos,de
desapensamento, nºs 927, 980, 1.008, de 2010; e 72,
de 2011.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovados.
A Secretaria da Ata individualizará a tramitação
de cada proposição.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Item 4:
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de 2009; dos Projetos de Lei do Senado nºs 241, de
2009; e 93, de 2010, a ﬁm de que tenha tramitação
autônoma (alterações na lei eleitoral).
O Projeto de Lei do Senado nº 366, de 2009, é desapensado das demais matérias, volta a ter tramitação
autônoma e retorna ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
As demais matérias continuam tramitando em conjunto e retornam ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa, uma
vez que já foram instruídas pela Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Item 10:
REQUERIMENTO Nº 980, DE 2010
Do Senador Flexa Ribeiro, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 522, de
2007, do Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2010, a
ﬁm de que tenha tramitação autônoma (ausência do
trabalho para acompanhamento e assistência a dependente portador de deﬁciência).
As matérias voltam a ter tramitação autônoma.
Uma que vez já se encontra instruído pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 522, de 2007, vai à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.
O Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2010, vai à
Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.
Item 12:
REQUERIMENTO Nº 1.008, DE 2010
Do Senador Roberto Cavalcanti, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº 11,
de 2007, que tramita em conjunto com o Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 2010, e o Projeto de Lei do
Senado nº 146, de 2007, a ﬁm de que tenha tramitação
autônoma (elaboração e arquivamento de documentos
em meios eletromagnéticos).
O Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2007, é desapensado das demais matérias, volta a ter tramitação
autônoma e vai ao exame da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
As demais matérias continuam tramitando em
conjunto, retomam o caráter terminativo e vão exame
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; seguindo posteriormente, nos
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Item 14:

REQUERIMENTO Nº 927, DE 2010

REQUERIMENTO Nº 72, DE 2011

Do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 366,

Do Senador Flexa Ribeiro, solicitando o desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 12,
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de 2009; das Propostas de Emenda à Constituição nºs
17, de 2007; 9, 20 e 35, de 2009, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (compensações ﬁnanceiras a
Estados e Municípios).
A Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de
2009, é desapensada das demais matérias, volta a ter
tramitação autônoma e retorna ao exame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
As demais matérias continuam tramitando em
conjunto e retornam ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ((Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, quero
ler uma matéria.
Há um requerimento do Senador Flexa Ribeiro
pedindo a retirada, em caráter deﬁnitivo, do Requerimento nº 917, de 2010. (Item 3).
Se não houver objeção, está aprovado o requerimento, o requerimento de retirada.
É o seguinte o requerimento aprovado:
REQUERIMENTO Nº 274, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, de
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada em
caráter deﬁnitivo do Requerimento nº 917 de 2010.
Sala das Sessões, de 2011. – Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Requerimento nº 917, de 2010, vai ao Arquivo.
O Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2007,
retorna ao exame da Comissão de Serviços de Infraestrutura, seguindo posteriormente, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, e, nos termos do art. 49,
I, do Regimento Interno, vai à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi pela ordem a . V. Exª para saber se o meu requerimento sobre
o autismo, apresentado no dia 16, tinha sido ou não
aprovado pela Mesa. O Dr. Pena, em nome da Presidência, me procurou e disse que o requerimento foi
aceito logo após eu tê-lo encaminhado e que já estão
tomando todas as providências para que no dia 2 o
prédio do Congresso seja iluminado com a cor azul.
Já agradeço e informo à Casa e ao Brasil.
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Obrigado, Presidente.
O SR .PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Portanto, V. Exª teve uma informação rápida
sobre aquilo que pretendia.
Encerrada a Ordem do Dia, voltamos à lista de
oradores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Vital do Rego,
por permuta com o Senador Casildo Maldaner.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Aprovamos, na manhã de hoje, com uma rica
discussão no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o acordo bilateral BrasilFrança para a construção de quatro submarinos, com
transferência de tecnologia, em proporção de energia
nuclear – importante para o Brasil, importante para o
pré-sal, importante para a Marinha.
E estava consultando as lideranças, já com o acordo do Senador Aloysio Nunes; acordo com o Senador
José Agripino; com o PSOL não cheguei a falar com
o Senador, mas falei com a nossa querida Senadora,
no sentido de votarmos por conta da urgência que foi
aprovada na manhã de hoje.
Estamos numa quinta-feira, reconhecemos o quorum frágil, mas há acordo de lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador João Pedro, lamento que V. Exª levante a questão após a Ordem do Dia. Não tenho
como voltar a Ordem do Dia, embora essa matéria
realmente seja...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Não
estamos na Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Já encerrei a Ordem do Dia.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – V. Exª
encerrou?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está encerrada a Ordem do Dia. Já dei até a
palavra ao primeiro orador, após a Ordem do Dia.
Com a palavra o Senador Vital do Rego.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs.
Senadores, trago à tribuna um assunto que interessa muito a V. Exª na condição de médico, ao Senador
Waldemir Moka, meu colega médico. E chamo ambos
para participarem comigo de uma preocupação extraída do I Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina, agora em 2011, que reuniu, em Goiânia, todos
os Conselhos de Medicina do País, para analisar temas que conﬁguram verdadeiros desaﬁos ao exercício proﬁssional, à oferta de assistência de qualidade
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à população, deﬁnindo estratégias que beneﬁciarão,
sobretudo, os pacientes.
Dentre os temas debatidos no âmbito da gestão
e ﬁnanciamento da saúde pública, ganhou força e especial atenção a criação, Senador Aloysio, da Carreira
de Estado do SUS, com a implantação de um plano de
cargos, carreiras e vencimentos, a garantia da educação médica continuada e a extinção dos contratos precários dos proﬁssionais de Medicina, além da inserção
desses proﬁssionais no mercado de trabalho.
Senador Anibal, os detalhes da proposta da carreira do Sistema Único de Saúde (SUS), que está sendo
elaborada pelos representantes dos médicos, dentistas
e enfermeiros, com técnicos do Ministério da Saúde,
já começam a ser deﬁnidos.
De acordo com o Ministério, dos 5.564 Municípios brasileiros, 1.280, o que corresponde a 23% dos
Municípios brasileiros, têm escassez de médicos na
chamada atenção primária – 23% dos Municípios brasileiros. Desses 23%, 783 Municípios estariam com
situação mais do que precária: um médico para cada
3 mil habitantes.
Na área de saúde, vigora ainda hoje um mito, segundo o qual no nosso País haveria uma quantidade
insuﬁciente de médicos, o que concorreria para a má
qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Explicarei por que esse mito.
Segundo o Conselho Federal de Medicina, em
parceria com o Ministério da Saúde, efetuou-se, em
meados do ano passado, um levantamento do quantitativo de médicos disponíveis no Brasil. Os dados
foram coletados de 2000 a 2009 e apontam uma média nacional de um médico para cada 578 habitantes.
Quando falta médico em Roraima, quando falta médico
no Acre, quando falta médico na minha Paraíba, nós
ﬁcamos pensando que essa história de que há médicos
insuﬁcientes no País é uma verdade. Mas, segundo o
Conselho Nacional de Medicina, dados coletados de
2000 a 2009, Senador Moka, apontam a presença de
um médico para cada 578 habitantes.
Mas onde estão esses médicos? Essa é a pergunta. Onde estão esses médicos?
A recomendação e as primeiras respostas: o que
recomenda a Organização Mundial de Saúde? Um médico para mil pessoas. O Programa Saúde da Família é
fundamentado exatamente nessa perspectiva e nessa
orientação da Organização Mundial de Saúde.
A pesquisa do Conselho Federal de Medicina
corrobora dados da Fundação Getúlio Vargas reunidos numa publicação chamada Escassez de Médicos,
a qual mostrou que o Brasil dispunha de um médico
para cada grupo de 595 habitantes, estatística também
atestada pela Fundação Getúlio Vargas.
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Tais números tendem a melhorar, pois, entre 2000
e 2009, a quantidade de médicos no País aumentou
27%, de 260 mil médicos para 330 mil médicos. No mesmo intervalo de tempo, a população brasileira cresceu
12%, entre 2000 e 2009, de acordo com o IBGE.
Resta, portanto, Sr. Presidente, a seguinte conclusão: não faltam médicos, Senador Pedro Taques,
tampouco enfermeiros ou odontólogos.
Onde eles estão? Será que estão no Mato Grosso? Certamente que não.
O que existe – e se trata de uma solução a corrigir – é um quadro de profundo desequilíbrio, pois os
referidos proﬁssionais se encontram majoritariamente
concentrados nas capitais e nos Estados mais ricos
do País.
O que existe, Sr. Presidente, é que a distribuição
de médicos, enfermeiros e odontólogos é um retrato
perfeito e acabado da desigualdade regional que marca o Brasil!
Srªs e Srs. Senadores, a Região Sudeste concentra 42% da população do Brasil e 55% dos médicos. São
439 habitantes por proﬁssional na Região Sudeste.
Somente, inteligente e competente Senador Aloysio Nunes Ferreira, em seu Estado, a alma produtiva
deste País, somente no Estado de São Paulo, que detém 21% da população brasileira, situam-se 30% dos
médicos, o que resulta em um índice de 448 habitantes por médico. São Paulo é, sem dúvida, o maior e
melhor centro médico do País.
Quantos colegas médicos, estudantes, sextanistas, fazendo internato, residência, não sonham em ir
para São Paulo exatamente para consolidar o aperfeiçoamento da sua carreira? E por lá ﬁcam. Um mercado
de trabalho extraordinário. Quantos amigos meus da
Paraíba não estão até hoje morando, trabalhando e vivendo em São Paulo? Por isso, temos o índice de um
médico para 448 habitantes no Estado de São Paulo.
Na capital paulista, na cidade de São Paulo, um
outro dado estatístico, para curiosidade e conhecimento dos senhores... Se o Estado de São Paulo é o
maior celeiro médico do País, imagine a cidade de São
Paulo! É onde se concentra a excelência da Medicina.
Costumeiramente, falamos que, para os pacientes mais
graves só há um caminho: ou uma boa terapêutica ou
uma viagem a São Paulo.
Então, essa questão, na cidade de São Paulo ainda é mais crua, ainda é mais dura: há um proﬁssional
para cada 239 habitantes. Na cidade de São Paulo,
Presidente Pedro Taques, há um médico para cada
239 habitantes, situação superior a de alguns países
europeus, como a França e a Itália!
Em contraste, na Região Norte, há um grupo de
1.130 habitantes para um médico. No Norte, não sei
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se Mozarildo pode conﬁrmar, não sei se Anibal pode
conﬁrmar, não sei se Angela pode conﬁrmar, para
cada médico há um grupo mínimo de 1.130 habitantes,
sendo que nos chamados rincões, como no interior de
Roraima, o quadro é terrível: um médico para 10.306
habitantes. São dados do Conselho Federal de Medicina, da Fundação Getúlio Vargas.
No meu Estado, a Paraíba, há um médico para
cada 800 habitantes, e por aí vai.
Cabe ainda ressaltar que essas distorções não se
resumem apenas às diferenças entre as regiões.
Agora, para certamente ilustrar e enriquecer este
pronunciamento a respeito das desigualdades, do desequilíbrio da distribuição de médicos pelo Brasil, e
fundamentar a proposta, a ideia de fazer da Medicina
uma carreira de estado, o que defendo com o apoio
do Conselho Federal de Medicina, por orientação do
Conselho Federal de Medicina, vou ouvir os meus colegas médicos Mozarildo Cavalcanti e, depois, Waldemir Moka.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Meu
caro Colega Vital do Rego, o pronunciamento que V.
Exª faz é perfeito e completo, só que essa constatação já se fez há muitos anos, diria até há décadas.
Lamentavelmente, não há uma política que possa, por
exemplo, levar médicos para o interior do Amazonas,
para o interior de Roraima. Nós, em Roraima, ﬁzemos
um trabalho pioneiro, e a universidade criou um curso
de Medicina que já formou várias turmas, mas, curiosamente, até os que se formam lá não ﬁcam lá. Por
quê? Porque o estímulo para ir para São Paulo – pela
excelência, pela facilidade de trabalho – é maior do que,
por exemplo, ﬁcar no interior de Roraima. Não fossem
os médicos cubanos e colombianos, talvez Roraima
não tivesse médico em nenhum lugar do interior. Ainda
assim, temos o alento de formar médicos lá, mesmo
vindo de outros lugares. A concentração maior é na
capital. Qual seria a saída? Transformar em carreira
de estado? Mas como fazer com que esse médico vá
para lá? Apresentei um projeto aqui que tenta, pelo
menos, minimizar esse problema. Era o quê? O proﬁssional formado em Medicina ou em qualquer área
de saúde só teria o registro deﬁnitivo no respectivo
conselho federal depois de fazer um estágio de dois
anos em uma localidade onde não houvesse o preenchimento da recomendação da Organização Mundial
de Saúde, ou seja, um para mil. Isso gerou uma reação
tão grande... Fui debater a proposta na Universidade
Federal de São Paulo. O que eles disseram? Que não
se pode obrigar alguém a exercer a proﬁssão onde não
quer. Se não encontramos uma saída para mudar isso,
efetivamente vamos formar médicos... Tiro por mim.
Formei-me em Belém e voltei para Roraima porque
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tinha meus ideais, mas muitos dos meus colegas não
ﬁzeram isso. Comemoramos, no ano passado, 40 anos
de formados e soube que muitos deles estão em São
Paulo, no Rio de Janeiro e aqui, em Brasília. Portanto,
é realmente necessária uma política que não só incentive o médico a ir para essas regiões, mas que consiga
também ﬁxá-lo lá. As regiões que mais precisam são
as que têm menos médicos.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Mozarildo, certamente V. Exª vai participar
de uma proposta de emenda constitucional em que
estamos trabalhando com nosso gabinete. As sugestões de um experimentado proﬁssional e de um extraordinário homem público como V. Exª serão muito
úteis no aperfeiçoamento da ideia central da PEC que
haveremos de propor.
Será que no Mato Grosso do Sul temos um médico para cada mil habitantes, Senador Moka?
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Quero parabenizar V. Exª e, ao me associar ao seu
pronunciamento, apresentar uma contribuição. Há
também a questão da formação dos novos médicos.
Há uma insegurança dos nossos jovens médicos, e
aí reside esse problema. Na minha época, no sexto
ano, não havia a ﬁgura do residente. No sexto ano de
Medicina, éramos chamados doutorandos e fazíamos
e participávamos de cirurgias. Saíamos da faculdade,
na verdade, já com uma prática muito grande. Depois
das residências... Hoje há o R1, o R2 e o R3. Muitos
acadêmicos vão realmente começar a praticar na Residência Médica 1, 2 ou 3. E aí surge o problema. Para
o médico recém-formado é difícil assumir essa função
no interior, onde estrutura da saúde não lhe oferece
segurança. Os nossos jovens médicos estão em faculdades onde o diagnóstico é feito a partir de um conjunto
de exames laboratoriais, com aparelhagem de última
geração, mas não se tem isso na ponta. Então, a ﬁgura
do clínico, a ﬁgura do médico está diminuindo. Acho que
tínhamos que nos preocupar também com a formação
acadêmica, e preparar médicos que tenham vocação
e que queiram ir para o interior. Na minha avaliação,
percebo que o projeto que V. Exª quer apresentar é no
sentido de ﬁxar esse proﬁssional sobretudo nos Municípios de pequeno porte, do interior, onde, insisto em
lhe dizer, se não tivermos uma estrutura mínima, diﬁcilmente ﬁxaremos esse proﬁssional. O jovem médico
tem medo de ir para lá e enfrentar uma cirurgia, fazer
um gesso, cuidar de uma fratura exposta, coisas que
são difíceis. Não que ele não tenha aprendido, mas é
que, talvez, a cidade não ofereça condições para esse
exercício, para a prática de uma boa Medicina. Espero
ter contribuído com essa informação. Parabenizo V. Exª
pela oportunidade do pronunciamento.
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O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Quando eu pedi a V. Exª para vir participar deste discurso, chamando, convocando os colegas médicos,
eu sabia que V. Exª, efetivamente, tem uma experiência muito grande. V. Exª foi médico de ambulatório,
de hospital e de clínica e sabe como é difícil para um
proﬁssional, estando lá na Amazônia, com a precariedade dos instrumentos, das ferramentas de que dispõe,
encarar os desaﬁos dessa proﬁssão. É muito honroso
para mim ouvir V. Exª.
Segundo o jornal Gazeta do Povo, lá no Paraná
do Senador Requião, a situação só é confortável na
nossa queridíssima capital, Curitiba.
Um Município conhecido por sua qualidade de
vida, Maringá, realizou, em 2007, cinco concursos
em dois anos, sem conseguir preencher onze vagas
do Programa Saúde da Família, doze na área de pediatria e quatro na de psiquiatria. Um Município com a
qualidade de vida de Maringá não conseguiu.
Na minha cidade, Campina Grande – o Prefeito
Veneziano, inclusive, está aqui, em Brasília –, já ﬁzemos vários concursos e não conseguimos preencher
as vagas para a multiplicação dos quadros do Programa Saúde da Família, Senador Aníbal. Isso aconteceu
na minha cidade de Campina Grande, que é a maior
cidade do interior do Nordeste, que é a segunda cidade da Paraíba, que tem quatrocentos mil habitantes,
Aloysio.
Já o portal de notícias Terra publicou expressiva
manchete com os dizeres: “Nem salário de 23 mil reais
atrai médicos em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha”.
Nem um salário de R$23 mil!
Antes de pedir o aparte do Senador João Pedro,
para enriquecer este debate, peço a atenção dos colegas para os seguintes dados.
A cidade do Rio de Janeiro, por seu turno, tem o
segundo melhor indicador do País, atrás de Brasília e
à frente de São Paulo: 299 moradores por proﬁssional
– quadro parecido com o de São Paulo.
Agora vêm as disparidades e os desequilíbrios
no próprio Estado do Rio de Janeiro. No entanto, no
bairro da Lagoa, situado na zona sul carioca, há um
médico para 49 habitantes. Ao passo que, na Pavuna,
tradicional bairro da zona norte, cada proﬁssional teria
de lidar, hipoteticamente, com 4.900 habitantes.
Na Lagoa, um médico para 49 moradores; na
Pavuna, na mesma cidade, um bairro da zona norte,
um médico para 4.900 pessoas. Está errado! A gente
tem que mudar esse quadro, a gente tem que fazer
alguma coisa.
Ouço o Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Vital do Rego, as contribuições dos apartes e o pro-
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nunciamento de V. Exª nos remetem à necessidade de
se criar uma política de Estado para o povo brasileiro.
Precisamos enfrentar essa situação. Não é simples
isso, mas temos que encontrar meios. Abro parêntesis
para dizer que, agora no mês de março, a revista Carta
Capital publicou matéria de autoria do ex-Ministro Adib
Jatene, que disse: “Faltam médicos, e os médicos que
temos estão concentrados em alguns locais do nosso
País”. Além de faltar, há grandes concentrações em
populações onde não se atende à demanda. V. Exª
está dizendo que, na zona norte do Rio de Janeiro, é
um para quatro mil, quase cinco mil. Ou seja, precisamos, evidentemente, fazer uma política de Estado.
Num aparte, foi levantado, e eu quero compartilhar
o pensamento daqueles que defendem o seguinte:
quem estuda em universidade pública federal, paga
pelo contribuinte, deve retribuir o que foi pago pelos
impostos de cada brasileiro com atendimento onde
se precisa do proﬁssional da Medicina. Eu não tenho
conhecimento do projeto de lei que V. Exª está ainda
gestando, mas entendo que precisamos fazer esse
debate do ponto de vista humano e não do ponto de
vista do comércio, da economia. Precisamos distribuir
esses proﬁssionais que cuidam da vida. Há brasileiros que estudam fora. Como tratar o brasileiro que se
forma em Medicina na Argentina, na Bolívia ou em
Cuba? Como distribuir, como pagar, como equipar as
nossas unidades de atendimento? A nossa Presidenta foi lançar, em Manaus, o programa de combate ao
câncer de mama e de útero, porque é no Norte a maior
incidência de câncer do Brasil. Precisamos diminuir as
diferenças regionais. Então, quero parabenizar o pronunciamento de V. Exª.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Obrigado, Senador João Pedro.
Para encerrar, com a anuência e paciência do
nosso Presidente, quero dizer: como será útil o nosso debate! Teria outras informações a passar, o pronunciamento estava caminhando para o ﬁnal, mas os
apartes foram profundamente enriquecedores. Estamos
produzindo a proposta e, certamente, vamos percorrer
as comissões da Casa para levar a nossa palavra, a
palavra do Conselho Federal de Medicina, dos sindicatos dos médicos, enﬁm, de todos os proﬁssionais
envolvidos nessa área.
O cientista Adib Jatene foi felicíssimo. Pecou
porque estamos provando, Senador Aloysio, que não
há falta de médico, o que há é uma precaríssima distribuição espacial desses médicos.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rego,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira
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da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará pela Liderança do PTB o Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª tem o prazo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, que dirige os trabalhos
da sessão neste momento, Srªs e Srs. Senadores, um
assunto que deve preocupar a todos nós é a situação
da infância e da adolescência em nosso País.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) publica regularmente um relatório compilando
dados nacionais e internacionais sobre esse assunto.
A publicação Situação Mundial da Infância 2011 já se
encontra disponível no site do Unicef, incluindo um
caderno especial sobre o Brasil, cujos dados passo
a comentar.
A primeira grande constatação é que as políticas
para a infância, cujo alvo, no caso brasileiro, vai de 0
a 11 anos de idade, estão caminhando relativamente bem. As estatísticas para essa faixa etária estão
melhorando em termos de educação e saúde. Maior
escolarização, tanto em cobertura quanto em permanência, menor mortalidade, maior cobertura de vacinas
básicas; tudo, enﬁm, parece estar melhorando.
É claro que, diante da gravidade do assunto, não
basta apenas a melhora dos índices. O Brasil requer
urgência urgentíssima, como dizemos aqui, para a universalização da educação, para a eliminação da mortalidade infantil, da desnutrição, de todas as mazelas,
enﬁm, que ainda aﬂigem os brasileiros.
Além disso, ainda nos afeta a questão do desequilíbrio regional, o tão decantado e mencionado
desequilíbrio regional que, sistematicamente, aponta índices um pouco piores para as Regiões Norte e
Nordeste em relação ao restante do País. O mesmo
acontece com a existência de “bolsões de pobreza”,
como se fala, mesmo dentro de Estados com melhores resultados.
A velocidade da resposta do Governo, neste
caso, é essencial. O que se espera é uma melhora da
condição de vida numa velocidade superior à melhora
econômica geral. Isso sinalizaria não apenas uma distribuição melhor do resultado que o Brasil vem colhendo
no campo econômico, mas também uma recuperação
do passivo histórico que herdamos.
Mas o Unicef alerta para um problema sério.
Não é uma questão exclusivamente brasileira, mas
tem efeitos mais notáveis em países em crescimento
como o Brasil. Existe, por assim dizer, um “buraco” nas
políticas públicas que impede que os bons resultados
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alcançados no trato com a infância produzam efeitos
continuados na fase da adolescência, entendida por
aqui entre os 12 e 18 anos incompletos.
De fato, o relatório de 2011 trouxe, pela primeira vez, um foco maior sobre o adolescente no Brasil
e no mundo, em vez da tradicional abordagem sobre
as políticas voltadas para o público infantil na primeira
década de vida.
Do ponto de vista demográﬁco, a população adolescente no mundo vai continuar crescendo até aproximadamente a metade deste século. No caso brasileiro,
estamos ultrapassando o pico de participação desta
faixa etária. A população adolescente deve decrescer
lentamente até o ano de 2020, acelerando-se a tendência a partir daí. No ano 2000, tínhamos aproximadamente 36 milhões de habitantes entre 10 e 19 anos,
quantidade que caiu para 33,5 milhões no ano passado.
Os número projetados são 32,5 milhões para 2020 e
pouco mais de 22 milhões para 2050.
Acontece que, neste momento, a questão da
adolescência brasileira é muito crítica, segundo esse
balanço, com alguns dados alarmantes.
Do ponto de vista da saúde, os grandes problemas estão relacionados à gravidez indesejada e à propagação da Aids e de outras Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST). O destaque negativo vai para os
dados sobre as meninas, que têm começado sua vida
sexual cada vez mais cedo e usado menos métodos
contraceptivos.
As políticas para evitar a gravidez na adolescência brasileira estão fazendo pouco efeito. Existe uma
discreta diminuição dos casos entre 15 e 19 anos,
compensado por um aumento dos casos entre 10 e 14
anos, faixa etária na qual a lei trata a relação sexual
como abuso. Dos quase 28.500 casos de partos de
mães nesse segundo grupo, no ano de 2008, quase
15 mil foram registrados nas Regiões Norte e Nordeste, sendo que 38% dessas meninas tiveram pouco ou
nenhum acompanhamento durante a gravidez.
As complicações da gravidez e do parto na faixa etária entre 15 e 19 anos são a principal causa de
morte de adolescentes do sexo feminino em todo o
mundo. Imagine o quanto é aterrador para a faixa de
idade imediatamente anterior.
Em relação à Aids, o foco novamente recai sobre as meninas. Atualmente, para cada novo caso de
contaminação de meninos, contamos com 1,5 caso
de meninas. No mundo, em quatro das sete regiões,
a média beira dois casos de meninas para cada caso
novo entre meninos. A prevalência do HIV na população de jovens entre 17 e 20 anos saltou de 0,09%
para 0,12%, com perﬁl do contaminado claramente
associado à baixa escolaridade.
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O grande problema aqui é achar o tom correto
para essas políticas públicas. O público adolescente
brasileiro ainda é um mistério para as autoridades. Os
dois casos, gravidez e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), exigem abordagem especíﬁca nessa
faixa etária.
Infelizmente, ainda estamos tateando, ainda não
encontramos a linguagem correta para que a mensagem seja ouvida e faça efeito entre os adolescentes.
A adolescência, em todas as culturas do mundo, é
uma fase de experimentação, mas é necessário que
o conceito de risco desnecessário seja incutido mais
claramente.
Mais desaﬁadora é a questão da violência. Toda
a redução da taxa de mortalidade infantil conseguida
entre 1998 e 2008 representou aproximadamente salvar
a vida de 26 mil crianças. O relatório do Unicef revela
que, no mesmo período, 81 mil adolescentes brasileiros foram assassinados. No mundo como um todo,
a principal causa de perdas de vida na adolescência
está relacionada com o trânsito, responsável por um
terço das mortes dos 15 aos 19 anos. No Brasil, os
homicídios, com 40% do total de óbitos, representam
mais do dobro das perdas por acidentes de trânsito,
que também é alta, encostando nos 18%.
É necessária a ressalva de que essa contagem
é de vítimas da violência, não de jovens envolvidos
em práticas violentas. O Unicef ressalta que uma parcela pequena de adolescentes desenvolvem hábitos
negativos como uso de drogas ou envolvimento com
a criminalidade. A imensa maioria evolui para a fase
adulta de modo pacíﬁco, quando não são vitimados
por essa violência.
A possibilidade de vir a ser vítima de homicídio
é doze vezes maior entre os adolescentes do sexo
masculino em relação ao restante da população. Isso
realmente é um dado muito preocupante e merece
uma reﬂexão profunda por parte das autoridades federais, estaduais e municipais. Para afrodescendentes e indígenas é quatro vezes maior em relação às
outras etnias, segundo dados oﬁciais do Índice de
Homicídios na Adolescência, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, também
citados pelo Unicef.
Completa o quadro o problema da educação desses adolescentes. No Brasil, um em cada sete adolescentes está fora da escola, um pouco melhor do que a
média mundial, que é de um para cinco.
Fizemos esforço no sentido de ampliar os recursos
para a educação e incluir a educação média, especíﬁca
para essa faixa etária, como parte da educação básica,
mas ainda não colhemos bons resultados.
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A distorção entre idade e série é alarmante. Menos da metade dos adolescentes entre 14 e 17 anos
estão no ensino médio, e apresentam média de 7,4
anos de estudo. O que signiﬁca que sequer terminaram o ensino fundamental.
No mundo, a possibilidade de educação é negada
principalmente às mulheres. No Brasil, essa tendência
se inverte. As taxas de matrícula na educação média,
por exemplo, mostram 85% de mulheres matriculadas
contra 78% dos homens. Afetam a continuidade dos
estudos principalmente as questões da necessidade
de buscar emprego, para os meninos, e a gravidez
precoce, para as meninas. Vinte e oito por cento dos
abandonos femininos, em 2009, foram causados pela
gravidez.
Urge a discussão do tema da adolescência em
nosso País, sob pena de perdermos uma geração para
a violência e para a pobreza, um quadro de regressão
social que anularia tudo que conseguimos no avanço do
seguimento da infância. Talvez o dado mais alarmante
é sabermos que 38% da população adolescente vive
em situação de pobreza, superior à média nacional,
que é de 29% de pessoas com renda familiar per capita de meio salário mínimo por mês.
Precisamos encontrar esse caminho da comunicação com os jovens e políticas públicas especíﬁcas
que realmente evitem o desastre que se anuncia. Devemos lembrar, sobretudo, que as diferenças regionais
agravam os quadros negativos.
Os 13 milhões de crianças e adolescentes do
Nordeste e os 9 milhões do Norte do País sofrem
mais intensamente o problema da miséria, do analfabetismo, das doenças sexualmente transmissíveis,
da gravidez precoce, da exploração no trabalho e da
violência doméstica.
Sem o enfoque regional, grandes políticas nacionais estarão fadadas ao fracasso. Talvez não devamos
nos esquecer de ouvir e levar em conta as vozes dos
próprios adolescentes, lembrando que, a partir dos 16
anos, são eles eleitores capazes de inﬂuenciar nas
escolhas políticas do País. Por que não deveriam ser
ouvidos na elaboração de políticas públicas?
Sr. Presidente, eu faço hoje este pronunciamento
porque, até na recente visita do Presidente Barack Obama, ele disse que o Brasil não é mais o país do futuro,
o Brasil é um país que já está, digamos, no presente,
e com todas as vantagens que ele colocou.
Mas esses dados do Unicef são realmente alarmantes. Se nós não cuidamos da nossa adolescência, que adultos vamos ter? Se não há uma política
especíﬁca para cada região, a ﬁm de que realmente
possamos ter adolescentes sadios, escolarizados,
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protegidos, quais serão os adultos que vão comandar
o País na próxima geração?
Então, é realmente preocupante, e eu, como médico, ﬁco muito alarmado com esses índices. E, confesso,
pensei que fossem menos ruins. Mas, na verdade, são
muito sérios, e eu espero que aí não só um ou outro
ministério tenha essas políticas, mas tem que ser uma
política de governo que envolva todos os ministérios,
passando pelo Ministério da Saúde, da Educação, pelo
Ministério da Justiça; enﬁm, todos. Deveria haver uma
grande política nacional voltada para a adolescência,
porque nós mostramos aqui, por esses dados do Unicef, que, na verdade, até que a política para a infância
está boa; porém, a política para o adolescente está
péssima, não está boa.
Então, como se pode pular essa faixa etária e
chegar a ser um cidadão ou uma cidadã útil para o
País, se eles não têm as condições de escolaridade,
de mínimo de pobreza possível e, sobretudo, uma boa
atenção à saúde?
Portanto, é o registro que eu faço. Já que nós
estamos discutindo de fato as melhorias na inclusão
de um modo geral, não se pode pensar em inclusão
sem ter em conta esses dados que falam muito sobre
a geração futura que vai comandar este País.
Senador Pedro Taques, agradeço-o pela atenção e deixo aqui este registro lamentável, mas que
merece ser debatido por esta Casa e pelas autoridades públicas.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Agora, como oradora inscrita, em substituição
e por permuta com o Senador Flexa Ribeiro, falará a
Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora, 2011
é um ano muito especial para a Medicina Veterinária.
Aﬁnal, há exatos 250 anos, foi fundada a primeira escola veterinária no mundo, na cidade francesa de Lyon.
Além disso, em uma feliz coincidência, 2011 também
é particularmente importante para a Medicina Veterinária no meu Estado, aﬁnal o curso de graduação da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), a universidade pública mais antiga do Brasil, comemora 80 anos
de existência.
Reconhecendo a importância desta data e, sobretudo, a relevância dos serviços prestados em benefício da sociedade pelos proﬁssionais da Medicina
Veterinária ao redor do mundo, várias organizações
de grande importância no cenário internacional, tais
como a Organização das Nações Unidas para Saúde e
Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde
(OMS), a Organização das Nações Unidas para a Edu-
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cação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Organização
Internacional de Saúde Animal (OIE), a Comissão Europeia, entre outras, declararam 2011 como Ano Mundial da Medicina Veterinária, com o tema “Veterinária
para a Saúde, Veterinária para o Alimento, Veterinária
para o Planeta”.
Desde 1761, quando, considera-se, foi criada
a proﬁssão de médico veterinário, são 250 anos de
exercício desse ofício, cujo papel principal tem sido a
busca de melhorias na saúde humana e animal. Se,
no passado, poderia haver alguma confusão em torno da amplitude das atribuições do proﬁssional dessa
área, por vezes vistos exclusivamente como médicos
e defensores do bem-estar dos animais, atualmente
os veterinários modernos são tidos como proﬁssionais da saúde pública, tendo papel crucial em várias
frentes, como a promoção da segurança alimentar,
por supervisionar a higiene da produção animal; o
controle de zoonoses; o monitoramento de qualidade
de alimentos e segurança; a investigação biomédica;
e a proteção do meio ambiente, da biodiversidade e
da nossa fauna, sem deixar de lado, contudo, a defesa
do bem-estar animal.
Fica evidente o quão vastas são as possibilidades de atuação desses proﬁssionais como agentes de
saúde, interagindo de forma absoluta com as demais
atividades desenvolvidas no setor, até porque a compreensão desse novo mundo globalizado, repleto de
agentes e de atores, demanda a maior interatividade
possível entre indivíduos e organizações e também
entre diferentes proﬁssionais em busca dos melhores
resultados para a sociedade. Exemplo disso é uma estratégia inovadora chamada “Um Mundo, Uma Saúde”,
elaborada pelos quatro organismos internacionais responsáveis pelo tema: FAO, OIE, OMS e Unicef.
A ideia corresponde à prevenção e ao controle
das enfermidades infecciosas emergentes e reemergentes, na interface entre o homem, os animais e os
ecossistemas, e foca nas doenças capazes de provocar epidemias e pandemias. Seu objetivo é preventivo
quanto às doenças e visa resolver os problemas de
saúde nas populações mais suscetíveis, reforçando
a capacidade de resposta às emergências mundiais
de saúde.
Essa iniciativa de “Uma Saúde Única” corresponde a um movimento que busca a união entre médicos,
médicos veterinários, dentistas, enfermeiros e outros
proﬁssionais de saúde, com o conceito de que, para
as doenças, não há separação entre o homem, os animais e o meio ambiente.
No Brasil, ao longo desses pouco mais de cem
anos de existência, a Medicina Veterinária vem contribuindo signiﬁcativamente na melhoria da saúde animal,
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disponibilizando alimentos de qualidade, e da saúde pública, cuidando das doenças transmitidas pelos animais
e também, devemos reconhecer, tratando dos nossos
animais domésticos, nossos companheiros de lar.
Uma sociedade evoluída, Sr. Presidente, destacase pelo alto grau de consciência sobre os direitos das
mulheres, das crianças, dos idosos e dos cidadãos
menos favorecidos economicamente. E, do mesmo
modo, sociedades evoluídas também zelam pelo bemestar e pelo direito dos seus animais. Nesse contexto,
mais uma vez, os médicos e as médicas veterinários
são proﬁssionais de grande relevância.
Parece-me claro que os proﬁssionais da Medicina
Veterinária são essenciais para o bom funcionamento da saúde pública, e sua atuação na área pode ser
bastante ampla. Podem inserir-se em diferentes atividades que contemplam a gestão, o planejamento em
saúde, a pesquisa, o ensino e, mais tradicionalmente, a vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e
educação em saúde.
O reconhecimento do médico veterinário como
proﬁssional de nível superior da área da saúde se deu
por meio da Resolução nº 287 do Conselho Nacional
de Saúde, publicada em 1998, que deﬁne as categorias proﬁssionais de saúde de nível superior no Brasil.
Todos sabem que a atenção primária à Saúde é complexa e demanda uma intervenção interdisciplinar, para
que possa haver efeito positivo sobre a qualidade de
vida da população.
Diante disso, o Ministério da Saúde publicou,
em 2008, a Portaria nº 154, viabilizando a criação e
o desenvolvimento dos Núcleos de Apoio à Saúde
da Família, conhecidos como Nasf. O Nasf deve ser
constituído por equipes compostas por proﬁssionais de
diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em
conjunto com os proﬁssionais já existentes na Estratégia em Saúde da Família, na ótica do zoneamento,
sendo referenciados a um determinado número de
imóveis ou de residências e criando vínculo com a
população. No entanto, ao que me parece, equivocadamente, a Medicina Veterinária não foi incluída como
parte das categorias proﬁssionais descritas na Portaria
que criou o Nasf.
Recentemente, fui procurada pela Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária, oportunidade em que
fui apresentada a essa realidade, Senador Itamar. E,
desde já, anuncio meu total apoio aos proﬁssionais da
Medicina Veterinária em sua demanda, entendendo ser
um verdadeiro benefício para o conjunto da sociedade
sua inclusão entre as categorias abrangidas no Nasf.
Registro que, atendendo à solicitação dessa categoria, encaminhei ofício ao Ministério da Saúde, so-
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licitando a inclusão do médico veterinário na lista de
proﬁssões recomendadas aos Municípios para compor o Nasf, procurando, assim, aperfeiçoar a Portaria
nº 154, de 2008. Essa demanda conta com o apoio
de todos os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e da Associação Brasileira de Saúde Pública
Veterinária. Aliás, os representantes dos Conselhos e
da Associação estarão com o Ministro Padilha hoje, à
noite, para apresentar exatamente essa demanda. Não
vou poder acompanhá-los, porque estarei em viagem
para o Estado do Paraná.
Quero fazer aqui uma saudação aos Conselhos
Regionais de Medicina Veterinária e aos membros da
Associação Brasileira de Saúde Pública, porque muitos,
neste momento, estão ligados à TV Senado, assistindo
a este pronunciamento. Eu queria fazer essa saudação,
parabenizando esses proﬁssionais pela valiosa contribuição que dão à saúde pública do País.
Cumpre ressaltar que tal recomendação, a de
haver um médico veterinário no núcleo do Nasf, não
acarretará ônus a qualquer das esferas do Sistema
Único de Saúde (SUS), já que a efetiva contratação
do médico veterinário, para atuar nos núcleos, ﬁca a
critério da necessidade desse proﬁssional e também
das prefeituras locais, do poder municipal, de acordo
com a realidade epidemiológica de cada Município.
Trata-se, portanto, de possibilitar a contratação de um
proﬁssional dessa expertise, apenas se assim entender o gestor local.
Acredito que, diante das diferentes realidades
epidemiológicas do território brasileiro, possibilitar que
equipes que compõem o Nasf contem com a presença
de um médico veterinário é simplesmente disponibilizar
a experiência desse proﬁssional, na promoção da saúde, na prevenção e no controle de doenças, àquelas
localidades que possuam essa demanda.
Dessa forma, entendo que a inclusão da Medicina Veterinária no Nasf representa a materialização
da colaboração dessa proﬁssão à atenção básica de
saúde das famílias em nosso País, consolidando o
SUS e seguindo o conceito mundial de que o custo
e o impacto social das doenças nos seres humanos
somente podem ser minimizados com a prevenção e
a promoção da saúde.
Hoje, existem no Brasil aproximadamente 75 mil
proﬁssionais de Medicina Veterinária, oriundos, em
sua absoluta maioria, dos 170 cursos de graduação
distribuídos pelo País. E, neste ano de 2011, quando
celebram 250 anos de existência da sua proﬁssão,
parece-me que seria uma justa homenagem atendêlos nessa demanda, que, ao ﬁnal, signiﬁca dotar de
melhores possibilidades de atendimento a sociedade
brasileira.
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Encerro, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, apresentando meus parabéns a todas as médicas e médicos veterinários do Brasil e do mundo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Passo a palavra a S. Exª o Senador Itamar
Franco, que falará pela Liderança do PPS.
V. Exª tem o tempo regimental para fazer o seu
pronunciamento.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador, permita-me interrompê-lo, para prorrogar a sessão por mais uma hora.
Passo a palavra a V. Exª, Senador Itamar.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Há alguns dias, Sr. Presidente, ﬁz aqui um pronunciamento em defesa daqueles aprovados em recentes
concursos públicos da Aneel e da Anatel. Volto, hoje,
a abordar a questão, desta feita falando em nome dos
concursados para a Receita Federal.
Assim como muitos outros Srs. e Srªs Senadoras,
recebemos, em nosso gabinete, uma delegação dos
aprovados em concurso para a Receita Federal do nosso País. Eles trouxeram uma informação preocupante:
o esvaziamento do quadro daquele órgão.
A situação na Receita Federal, Sr. Presidente, é
a seguinte: nos últimos cinco anos, desde 2006 até o
ano passado, mais de 1.100 auditores ﬁscais se aposentaram. Somente em 2011, mais 133 servidores da
área estão saindo, e a previsão para os próximos dois
anos é de mais de duas mil aposentadorias. Esses servidores, Srªs e Srs. Senadores, são preparados para
atuar nas diversas áreas da Receita Federal: combate à sonegação, à pirataria, ao tráﬁco de armas e de
drogas, funções permanentes daquele órgão que, considero importante ressaltar, desempenhará relevante
papel também durante a Copa do Mundo de 2014 e
as Olimpíadas de 2016.
Meus caros Srªs e Srs. Senadores, enquanto os
quadros se esvaziam, existem 249 aprovados para o
cargo de auditor ﬁscal e 350 outros para o de analista
tributário. São pessoas altamente capacitadas e que
foram aprovadas em um concurso rigorosíssimo, como
bem sabemos.
O Ministério do Planejamento, por delegação da
Presidência, tem a função de autorizar a contratação
desses concursados, meu caro Senador Aloysio, mas
para que possam ser nomeados os aprovados nesse
concurso, cuja validade – e, aqui, chamo a atenção do
Senado da República – encerra-se em junho próximo e

Sexta-feria 25

331

08259

não pode mais ser prorrogada, é necessário que essa
autorização seja publicada ainda no mês de março.
Acontece que existem procedimentos, inclusive
um curso de formação, que precisam ser realizados,
a ﬁm de viabilizar as nomeações antes do ﬁm do prazo.
Assim, trago ao plenário o meu apoio ao pleito
desses proﬁssionais, que se encontram prontos para
assumir as funções de auditor ﬁscal e analista tributário.
Faço, ainda, um apelo à Ministra Miriam Belchior,
do Planejamento, e, ouso mesmo, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, um apelo à nossa Presidente da República, para que olhem com cuidado esse caso.
Penso que não seria inteligente desperdiçar todo
o trabalho já realizado, todo o investimento feito nesse concurso.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Itamar Franco,
o Sr. Pedro Taques, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento o Senador Itamar pelo seu pronunciamento defendendo os concursados.
Passo, de imediato, a palavra para a nobre Senadora Marinor Brito, por cessão do Senador Cristovam Buarque. Em seguida, falará a Senadora Angela
Portela, pela Liderança do PT, pelo critério de um inscrito e um Líder.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a aprovação, pelo Congresso
Nacional, da Lei nº 135, de 2010, conhecida como a
Lei da Ficha Limpa, atendeu ao clamor de 1,6 milhão
brasileiros e brasileiras, mas também representou uma
importante iniciativa de limpar a imagem combalida
desta Casa, depois de tantos e tão frequentes escândalos envolvendo Parlamentares.
Os últimos anos foram marcados por mensalões,
quadrilhas assaltando recursos da saúde, apenas para
citar alguns casos.
Em relação aos posicionamentos dos Ministros
do Supremo na votação de ontem, entendi que merecemos fazer uma análise e dar uma resposta desta
Casa a alguns aspectos relevantes, como, por exemplo, o voto do Ministro Gilmar Mendes.
O Ministro aﬁrmou que cabe àquela Corte “defender o cidadão contra a sua própria sanha”, num total
desrespeito à vontade do povo brasileiro. Disse, ainda,
que “é preciso ter cuidado com esse tipo de interesse,
o sentimento popular.” Em determinado momento, ao
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criticar o período de inelegibilidade estabelecido na lei,
o Ministro aﬁrmou que talvez esta Casa devesse ter
uma consulta num psiquiatra. Vou repetir: que talvez
esta Casa devesse ter uma consulta num psiquiatra.
Disse que o “tema não é jurídico, é para a psiquiatria
jurídica”.
O que o Ministro não disse é se ele estava indicando aos Senadores da República, aos Congressistas
brasileiros, um tratamento antimanicomial – humanizado, portanto –, ou se indicava camisa de força aos
congressistas.
A postura do Ministro sintetiza uma postura que
vem se consolidando no STF, colocando um órgão que
deveria garantir o cumprimento da Constituição como
um órgão que legisla por cima de quem foi indicado
para tal tarefa, no caso, o Congresso Nacional. São
uma afronta, perante o Poder Legislativo, as palavras
ofensivas do Ministro Gilmar Mendes.
Mas, certamente, ninguém, nem mesmo o Ministro Gilmar Mendes, conseguiu surpreender mais que
o novo Ministro Fux.
Tive oportunidade, como vários de V. Exªs tiveram, de participar de sua arguição neste Casa. Relendo
cuidadosamente as notas taquigráﬁcas dessa reunião,
pude e quero relembrar o que disse o Ministro Fux
quando veio pedir a nossa aprovação.
Destaquei alguns trechos de seu pronunciamento.
Sobre a Justiça, ele disse:
(...) e justiça é algo que não se aprende,
justiça é algo que se sente; os juízes sentem o
que é justo. Assim o era no Direito Romano.
O que será que o Ministro Fux e os demais Ministros do STF sentiram ao colocar, Senador Paulo Paim,
na lata do lixo uma lei de iniciativa popular, aprovada
pelo consenso das duas Casas legislativas e que contava com ampla aprovação para que a mesma tivesse
validade para o pleito de 2010?
Sobre a sua ida para o STF, ele aﬁrmou:
O senhor quer ir para o Supremo Tribunal Federal?’ Eu disse: eu quero. Eu sonho
com isso, porque eu acho que o soldado que
não quer ir ao generalato tem que ir embora
do Exército.
E conseguiu. O Ministro Fux chegou ao generalato, ao cargo mais alto que um juiz pode cobiçar. E qual
foi a sua postura na primeira votação de que participou?
A de virar as costas para o povo que, por meio de seus
representantes, lhe conferiu tão alta honra.
Em determinado momento, ele aﬁrmou que “é
absolutamente inconcebível a politização do Judiciário”. E foi exatamente o contrário que presenciamos na
votação de ontem no Supremo, uma afronta à decisão
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política do povo brasileiro, tomada, legitimamente, pelo
Congresso Nacional. Mais uma vez, o STF decidiu extrapolar suas competências, politizou-se e afrontou a
vontade do povo brasileiro.
Na arguição, o Sr. Fux foi enfático na defesa da
soberania popular. Ele disse:
No que toca à soberania popular, eu diria
a V. Exª, com a exegese elástica, com a interpretação elástica que esse dispositivo oriundo da revolução americana ostenta, que todo
poder emana do povo, que o exerce por meio
de seus representantes.
Mas, na primeira oportunidade, o Ministro Fux
decidiu escolher o lado daqueles que, por meio da
politização do Judiciário, enterraram a divisão e a harmonia entre os Poderes da República.
E ﬁnalizo as citações com o seu posicionamento,
mesmo que escorregadio, sobre a Lei do Ficha Limpa,
disse o Ministro, na oportunidade:
(...) em relação à questão do Ficha Limpa,
por exemplo, que efetivamente está sub judice,
há dois critérios em contraposição: o critério
da irretroatividade e o critério da possibilidade
de um juiz poder individualizar, especiﬁcar a
pena de cada caso concreto – isso não interferiria no processo eleitoral.
Foram estas as suas palavras textuais.
Bem, ﬁz questão de ouvir atentamente o seu voto
durante a sessão de ontem. E é claro que há uma enorme distância entre os dois Fux. Ontem, ele disse terse convencido de que a anterioridade eleitoral é uma
garantia para as minorias, que não se verão surpreendidas no ano de eleição com mudanças eminentes,
realizadas pela maioria, “muitas vezes impopulares”.
De que maioria e minoria o nobre Ministro estava falando? A maioria do povo brasileiro se manifestou pela
vigência da Lei Complementar, em 2010, seja por meio
de seus representantes no Congresso Nacional que,
por decisão unânime, aprovaram a Lei da Ficha Limpa,
seja pela consulta dos institutos de pesquisa sobre a
questão. As maiorias que foram barradas pela Lei do
Ficha Limpa, estas, sim, Senador Paim, viram-se representadas no voto do Sr. Fux.
Pois não, Senador. Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senadora Marinor, vejo que essa decisão do Supremo Tribunal
Federal de ontem é lamentável do ponto de vista constitucional. Alguns dizem que decisão judicial não se debate, não se discute. E eu não me coloco nesse grupo.
Decisão judicial se cumpre. Não estamos aqui defendendo o não-cumprimento de decisão judicial. Agora,
decisão judicial, no estado democrático de Direito, se
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debate e se discute, notadamente por Parlamentares
que têm o direito constitucional à opinião, conforme o
art. 53, da Lei Fundamental. Os argumentos daqueles
que entendem que a Lei da Ficha Limpa não possa ser
aplicada na eleição de 2010, com todo o respeito devido,
são argumentos falhos do ponto de vista constitucional.
Respeito a decisão dos Ministros do Supremo, mas com
ela não concordo. E, se V. Exª me permitir, gostaria de
manifestar minha opinião. Primeiro ponto: o argumento
de que a Lei fere o art. 16 da Constituição Federal. O art.
16 da Constituição Federal fala em processo eleitoral. E
processo eleitoral é norma adjetiva. O processo eleitoral
se inicia, de acordo com o Código Eleitoral desde 1965,
e também o de 1932, com o registro das candidaturas
após as convenções, com a votação, com a apuração,
proclamação dos resultados e termina com a diplomação. Isso é processo eleitoral, de acordo com a própria
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assim
decidiu, em 2007, ao entender que a Lei Complementar
nº 64, de 1990, é constitucional. Muito bem. Não ofende
o art. 16 da Constituição, porque, no art. 16, a vontade
do legislador constituinte, historicamente, foi de evitar
mudanças casuísticas que pudessem beneﬁciar ou prejudicar determinado grupo vulnerável. Não é o caso da
Lei da Ficha Limpa. Portanto, o art. 16 da Constituição
Federal em nenhum momento restou ferido pela Lei
da Ficha Limpa. O segundo argumento: de que seria
uma norma que prejudicaria o que estava no passado,
ou seja, proibição de uma norma de natureza penal ou
indiretamente penal que pudesse retroagir. Argumento
falho do ponto de vista constitucional, porque, quando
o legislador constituinte – e isso vem de Constituições
antigas e da Carta do João Sem Terra, de 1215 –, quando a Constituição, no seu art. 5º, inciso LVI, fala que a
norma penal não pode retroagir salvo para beneﬁciar,
está tratando de pena que possa infringir um cidadão.
Pena. Já vou terminar o meu aparte, Srª Senadora.
Causa de inelegibilidade não é pena. Causa de inelegibilidade não é pena no sentido técnico jurídico. É pena
no sentido popular para aqueles que corrompem o que
se denomina de República. Para esses, no sentido popular, é pena. Muito bem. O art. 5º, inciso LVI, da mesma forma, não restou ferido em nenhum momento, a
não ser que cheguemos à conclusão de que causa de
inelegibilidade seja pena, e pena é algo que ofende direito individual,; a não ser que possamos entender que
agentes políticos estejam fazendo dos Poderes Executivo e do Legislativo algo de negócio. Aí seria pena,
porque as causas de inelegibilidade visam a proteger
direitos políticos daqueles que têm participação política
na defesa do que é coletivo. Coletivo, não para proteção
deste tipo de direito individual. Portanto, associo-me a V.
Exª nesta discussão. A decisão foi lamentável do ponto
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de vista de um Estado que quer ﬁrmar os princípios do
republicanismo, de onde decorre a chamada honestidade cívica que esta Lei visa a proteger. Parabenizo V.
Exª pela sua fala.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço o aparte de V. Exª. Também digo aqui que muitos
juristas neste Brasil, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República têm se movimentado nesse
sentido, defendendo e comprovando nos processos
de discussão da Ficha Limpa o quanto está correta a
tese que V. Exª defende.
Digo ainda que, no mesmo voto, o Ministro Fux
fez coro com o conhecido Ministro Gilmar Mendes, ao
dizer que a Lei aprovada por esta Casa
feriu também de morte a garantia da
segurança jurídica, inerente à necessária estabilidade do regime democrático e que se vê
surpreendida [esta é a palavra] com a criação,
no meio do jogo democrático, de novas inelegibilidades que, para além de desigualar os
concorrentes, surpreende a todos.
O que está ferindo de morte a estabilidade do
regime democrático é a persistência da corrupção em
nosso País. O que tem levado a descrença em nossas
instituições é a permanência no poder de políticos que
compram voto, fraudam licitações, enriquecem a olhos
vistos e são perdoados pela Justiça, tudo em nome da
garantia da segurança jurídica, como os ﬁchas sujas
foram perdoados, agora, pelo Supremo Tribunal Federal. Esses senhores sentem-se plenamente, Senador
Paim, representados e seguros com essa decisão.
Porém, nós, Senadores, nossos colegas Deputados
Federais, todos nós fomos eleitos pelo voto do povo
brasileiro para, de maneira indireta, representar os seus
interesses, os interesses da maioria do povo.
O Supremo Tribunal Federal deve proteger o povo
da sanha das minorias, mas isso não foi feito no dia
de ontem. Pelo contrário. O Ministro Fux, na sessão
de arguição, no Senado, havia defendido que se colocasse um “ﬁm no mito da neutralidade do juiz”. Mesmo que por vias transversas, tenho que admitir que
ele conseguiu ser coerente com essa idéia. Somente
escolheu o lado errado.
Pergunto, de maneira direta e indignada: quanto custou essa decisão para a democracia brasileira?
Quanto custou essa decisão para a crença do povo
brasileiro de que as instituições existem para proteger
os interesses da maioria?
Cabe a esta Casa não se deixar desmoralizar pela
politização do Judiciário. Cabe a esta Casa honrar seu
compromisso com a defesa das maiorias.
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Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia
em que eu estiver nesta Casa, Senador Paim, serão
utilizados para protestar contra decisões que favoreçam minorias corruptas e enfraquecem a crença do
nosso povo em seus representes nas instituições da
República.
A indignação que sinto não é pessoal – repito o
que disse ontem – é coletiva e manifesta o sentimento
da maioria do povo brasileiro durante o golpe sentido
depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não
deixarei de travar todas as batalhas contra a possibilidade de que um dos mais notáveis ﬁchas sujas retorne
a esta Casa. Estarei aqui lutando para que esta Casa
não aceite subserviência nem do Executivo nem do Judiciário em relação a suas competências e decisões.
Esse texto em frente à Bandeira Nacional sintetizou o sentimento do povo brasileiro, sujou ainda mais
a política brasileira, enlameou o Congresso Nacional
e as Assembleias Legislativas deste País a volta dos
ﬁchas sujas.
Não nos renderemos a essa lógica da parcialidade em favor das minorias, em favor dos interesses que
historicamente têm prevalecido no Estado Brasileiro,
nas instituições brasileiras.
O Judiciário não pode mais uma vez virar as costas para uma iniciativa de interesse popular, para uma
decisão unânime que o Congresso Nacional aprovou,
de validar para 2010, de varrer da vida política do País,
da ocupação dos espaços públicos, políticos corruptos,
como é o caso do Sr. Jader Barbalho.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nossa solidariedade à Senadora Marinor Brito.
Entendemos, naturalmente, sua indignação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Vou passar a palavra, pela ordem. Só vou anunciar
que falará, já está na tribuna, a Senadora Angela Portela, que deve assumir a Presidência da Subcomissão
das Mulheres na Comissão de Direitos Humanos. Falará pelo PT.
Pela ordem, Senador Wellington.
PARECER Nº51, DE 2011–PLEN
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, encontra-se na
Mesa o Requerimento nº 275, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Nesse
Requerimento, é solicitado ao Presidente da Casa
que o Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo possa comparecer a um evento, o
Fórum Panrotas – Tendências do Turismo 2011, que
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acontecerá de 28 a 29 de março de 2011, na cidade
de São Paulo.
Dou aqui, Sr. Presidente, parecer favorável ao
requerimento e peço a votação.
Muito obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido de forma regimental. Vamos votar o requerimento em seguida, por orientação
da Mesa.
Pela ordem, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Serei muito breve,
Senadora.
Queria externar aqui, Sr. Presidente, a minha
preocupação em relação à criação e a à ampliação de
reservas indígenas em Mato Grosso. Ontem, tive uma
audiência com o Ministro da Justiça, José Eduardo,
e me causou muita estranheza o fato de o Ministério
da Justiça, que tem como vinculada a Funai, não ter
tomado nenhuma providência quanto ao despacho, lá
atrás, do ex-Ministro Carlos Alberto Direito, falecido,
em relação às ampliações que estão acontecendo em
Mato Grosso. Nos últimos dias foram criadas duas novas reservas em áreas altamente produtivas.
E aqui venho, diante de V. Exª, Sr. Presidente,
para solicitar e fazer um apelo ao Presidente José
Sarney para que coloque em votação a PEC nº 38,
que vai, com certeza, de forma criteriosa, permitir a
criação e a ampliação de novas reservas indígenas no
Brasil. Em Mato Grosso, particularmente, causa-nos
muita preocupação, porque, além dessas duas novas
ampliações que estão sendo feitas, estão previstas 35
novas criações e ampliações de reserva.
Portanto, faço um apelo aqui ao Presidente Sarney
para que votemos a PEC nº 38. Só assim poderemos
dar segurança jurídica a todos aqueles que, certamente, hoje estão preocupados. Essa preocupação é de
proprietários de todas as regiões do Brasil, particularmente dos de Mato Grosso, e principalmente de nós,
políticos, que estamos sendo cobrados todos os dias
para que alguma providência seja tomada.
Senador Paulo Paim, na semana que vem, voltarei
à tribuna desta Casa para fazer um apelo, sobretudo,
com mais informações e dados, para que o Congresso
Nacional tome alguma providência.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Levarei o apelo de V. Exª ao Presidente Sarney
e estou conﬁante de que V. Exª será atendido, na forma regimental.
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Um momento, Senadora Angela Portela, será
rápido.
Colocarei em votação, por sugestão do Senador
Wellington, o Requerimento nº 275, que já tem parecer
favorável da Comissão, aqui encaminhado, respeitosamente, pelo Senador Benedito de Lira, Presidente da
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam com
o teor do requerimento, na parte que cabe ao Senador,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de V. Exª.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 275, DE 2011
Of. nº 24/2011-CDR/PRES
Brasília, 21 de março de 2011
A Sua Excelência o Senhor
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Solicitação.
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão recebeu convite
para participar Fórum Panrotas – Tendências do Turismo 2011, que acontecerá de 28 a 29 de março de
2011, na cidade de São Paulo, conforme convite que
segue anexo.
Em face do exposto, solicito a V. Exª o especial
obséquio de autorizar a emissão de passagens aéreas
e o pagamento de diárias para o Trecho Maceió/São
Paulo/Brasília para este Presidente e para a Secretária desta Comissão, Selma Miriam Perpétuo Martins,
matrícula 2558-9, também convidada para o evento,
e que se deslocará na qualidade de Assessoria deste
Presidente no trecho Brasília/São Paulo/ Brasília.
Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Angela Portela, agradeço a paciência.
V. Exª está com a palavra.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paim, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer que muito
me honra presidir a Subcomissão da Mulher na Comissão
de Direitos Humanos. Certamente, será um amplo espaço
de discussão, de debate, sobre as questões relacionadas
aos interesses das mulheres brasileiras
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Mas venho aqui, neste momento, falar um pouco da situação de Roraima, que nos preocupa muito.
Gostaríamos de contribuir para que os problemas que
serão colocados hoje sejam solucionados.
Sr. Presidente, a condição de Território Federal
por quase meio século produziu muitos benefícios para
Roraima, mas também criou muitas lacunas em nosso
processo de desenvolvimento econômico e social que,
infelizmente, até hoje não foram sanadas. A maior dessas lacunas está na infraestrutura do Estado.
Até bem pouco tempo atrás, não tínhamos rodovias
pavimentadas e nem oferta de energia segura. Tais lacunas
começaram a ser preenchidas durante o Governo Neudo
Campos, que fez inúmeras gestões junto ao Governo Federal para a pavimentação da BR-174, que liga Roraima
ao resto do País e que nos mantinha isolados durante a
metade do ano em que chove na região Norte.
Uma das conquistas mais importantes foi a solução para a oferta de energia. Até a metade dos anos
90, Roraima era abastecida exclusivamente por geradores a diesel obsoletos e os racionamentos de energia
eram frequentes. O esforço dos governadores da época
junto aos Governos do Brasil e da Venezuela permitiu
a construção da linha de transmissão de Guri.
Quase dez anos depois, praticamente não temos
problemas de racionamento na capital, mas essa realidade começa a mudar, como ﬁcou evidente no ano
passado, com a crise de abastecimento de energia
na Venezuela, que retirou 60 megawatts de Roraima
e obrigou a Eletronorte a religar a Usina Termelétrica
de Floresta. Um investimento feito às pressas, mas
que, felizmente, manteve a qualidade do fornecimento
em nossa capital.
A Eletronorte agiu rápido, com competência, e
resolveu o problema. Mas essa foi uma solução paliativa, emergencial. O momento agora é outro. Roraima
demanda novos investimentos, inclusive para ampliar
de forma signiﬁcativa a oferta de energia, assim como
a conexão do nosso Estado ao Sistema Interligado
Nacional.
Gostaria de anunciar, neste momento, neste plenário, Srs. Senadores, que tenho feito gestões junto ao
Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de
Energia Elétrica e à Empresa de Pesquisa Energética
– EPE, para avançarmos numa solução doméstica e
deﬁnitiva para a geração de energia em Roraima.
E essa solução ﬁca cada vez mais clara, com
a perspectiva de construção da Hidrelétrica de BemQuerer, no Rio Branco, o maior rio de Roraima e um
dos maiores da Região Amazônica.
Os primeiros estudos para o aproveitamento hídrico de Bem-Querer estão completando 40 anos. Desde
o início da década de 1970, a Eletronorte já conside-
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rava a construção de uma barragem nas corredeiras
próximas à cidade de Caracaraí.
Desde então, o Brasil já consolidou grandes
obras para a geração de energia, enquanto Roraima
foi ﬁcando para depois. Não podemos mais esperar.
A Empresa de Pesquisa Energética já concluiu o inventário hídrico da Bacia do Rio Branco. Com 192 mil
quilômetros quadrados, essa bacia se confunde com
o próprio Estado de Roraima. E essa importância ﬁca
mais evidente, quando é estudado seu potencial de
aproveitamento hidrelétrico.
Em Roraima, a EPE identiﬁcou 40 pontos encachoeirados com capacidade para geração de energia.
Estudos mais detalhados, que consideraram os
conﬂitos pela posse da terra, a existência de terras indígenas, unidades de conservação, diﬁculdades logísticas, entre outros aspectos, apontaram o Rio Branco,
nas proximidades de Caracaraí, e o Rio Mucajaí, na
localidade de Paredão, como os mais indicados para a
construção de usinas hidrelétricas de médio porte.
A proposta ﬁnal da EPE é a de que as corredeiras de Bem-Querer e as cachoeiras de Paredão são
viáveis do ponto de vista econômico, energético e socioambiental, permitindo a construção de uma barragem no Rio Branco, com capacidade para gerar 708
megawatts de energia, que seriam complementados
com barragens no Rio Mucajaí: Paredão e Paredão I.
Juntas, essas usinas somariam mais 300 megawatts,
totalizando um incremento de mil megawatts.
O investimento estimado pela EPE para BemQuerer é de R$3,8 bilhões. Incluindo-se os pontos
encachoeirados do Rio Mucajaí, seria alocado mais
R$1,5 bilhão. O Governo Federal já incluiu o estudo de
viabilidade técnica e econômica para essas obras no
Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.
Recentemente a nossa Presidenta Dilma Rousseff chamou a atenção para a necessidade de maior
aproveitamento do potencial hidrelétrico da Amazônia. É uma fonte renovável que, absorvido o impacto
inicial da obra, passa a gerar energia limpa, conﬁável
e perene.
Sabemos que as opções para a construção de
novas hidrelétricas, mesmo na Amazônia, estão-se
esgotando, Senador. Conﬂitos ambientais, agrários e
a demarcação de terras indígenas restringem a capacidade do Governo e das empresas de ampliar o
parque gerador.
Bem-Querer, em que pese a necessidade de estudos mais aprofundados, não é uma área de conﬂitos.
Ao contrário, Sr. Presidente, as perspectivas para BemQuerer são as melhores possíveis, especialmente no
que diz respeito à logística.
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Ao lado das corredeiras de Bem-Querer passa
a BR-174, uma rodovia federal que liga a capital do
Amazonas, Manaus, até a fronteira com a Venezuela, atravessando o Estado de Roraima de norte a sul.
Nesse mesmo traçado, vai passar também o Linhão
Tucuruí–Manaus–Boa Vista, permitindo-se que a energia gerada por Bem-Querer seja imediatamente acrescentada ao Sistema Interligado Nacional, tão logo a
usina entre em operação.
Sr. Presidente, a linha Tucuruí–Manaus já foi iniciada, e a perspectiva de conclusão é para os próximos
dois anos. E a previsão é a de que, ainda este ano, a
linha Manaus–Boa Vista seja incluída em um dos próximos leilões de transmissão. Assinado o contrato, o
prazo para a conclusão da obra é estimado entre 24
e 36 meses.
Sr. Senador Paim, sabemos que o horizonte de
Bem-Querer, a possibilidade de sua produção, é para
após 2014, uma vez que o inventário feito pela EPE
está em fase de estudos na Agência Nacional de Energia Elétrica e deve ser concluído ainda este ano. Com
a emissão das devidas licenças prévias, as usinas
poderão ir a leilão a partir de 2013, no caso dos aproveitamentos no rio Mucajaí, e, de 2014, no caso de
Bem-Querer.
Se considerarmos as décadas de isolamento
e de ausência de investimentos estruturantes, esse
é um prazo muito curto, que impõe o início imediato
das discussões, das análises dos estudos já feitos, a
realização de novos estudos mais aprofundados, para
que possamos iniciar essa obra com a segurança e
com todos os cuidados que o caso requer, tanto do
ponto de vista ambiental quanto da sociedade que ali
vive e que será diretamente impactada por uma obra
dessa dimensão.
Os benefícios são inúmeros. Além da oferta segura de energia, de interligar Roraima ao Sistema
Nacional, a Hidrelétrica de Bem-Querer e o Linhão
Manaus–Boa Vista permitirão investimentos signiﬁcativos para melhorar a qualidade de vida da população
de Roraima, especialmente de Caracaraí e dos demais
municípios do sul do Estado, São Luiz, Baliza, Entre
Rios, Caroebe, que vivem sofrendo diariamente racionamento de energia.
As compensações a serem promovidas pelo consórcio vencedor para a construção das usinas, os
royalties a serem pagos, o incremento na arrecadação
estadual e municipal e, especialmente, a possibilidade
de atrair indústrias para o nosso Estado surgem como
uma luz no ﬁm do túnel em que nosso Estado se encontra, há muito tempo.
Considerando que a barragem permitirá também
a navegabilidade do Rio Branco até a capital, Boa Vis-
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ta, o ganho logístico será imenso, com a inclusão de
nosso Estado na maior hidrovia do planeta.
É preciso destacar ainda, Sr. Presidente, que boa
parte dessa energia, uma vez disponível no Sistema
Interligado Nacional, será vendida para grandes consumidores de outras regiões, permitindo-se que parte
desses recursos ﬁque em Roraima, sendo convertidos
em investimentos públicos para melhorar a qualidade da educação, da saúde, da segurança pública, do
saneamento, da preservação ambiental, entre tantos
outros benefícios.
Temos inúmeros exemplos do salto de desenvolvimento proporcionado por grandes obras de infraestrutura em algumas regiões pobres do Brasil. O mais recente
deles está em Rondônia, onde as obras no rio Madeira
mudaram rapidamente o cenário econômico.
Roraima não pode ﬁcar mais de fora do grande
esforço nacional para desenvolver o Brasil, com geração de emprego e renda, redução das desigualdades,
melhoria da qualidade de vida e crescimento econômico duradouro e sustentado.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada pelo tempo disponível.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos à Senadora Angela Portela
pelo seu pronunciamento.
A Presidência designa o Senador Gim Argello
Relator Revisor do Projeto de Lei de Conversão nº
6, de 2011 (proveniente da Medida Provisória nº 510,
de 2010).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ofício:
É o seguinte o Ofício:
Ofício GLPDT – 20/2011
Brasília, 24 de março de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar a Vossa Excelência, e, na oportunidade, encaminhar resposta ao
Ofício SF/237/2011, datado de 3 de março do corrente,
colocando-me a disposição para integrar o Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal,
como titular do mesmo.
Por oportuno, renovamos a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O expediente vai à publicação.
Passamos a palavra agora à Senadora Ana Amelia, por permuta com o Senador Waldemir Moka.
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Em seguida, falará o Senador Aloysio Nunes Ferreira; e, posteriormente, o Senador Wellington Dias.
Senadora, V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Paulo Paim, telespectadores da TV Senado, meus caros colegas Senadores e Senadoras; hoje,
eu, como o senhor, Senador Paulo Paim, gaúchos que
viemos com o voto dos nossos conterrâneos, homens
e mulheres, venho tratar de um assunto de interesse
nacional, mas vou particularizar o nosso Estado não
só por eu ter sido eleita por ele, mas também para, de
certa forma, quebrar um tabu e uma mitiﬁcação que
existe sobre a realidade do chamado “Sul maravilha”.
Esse “Sul maravilha” é apenas uma ﬁcção. O senhor
como eu e todos os gaúchos que andaram percorrendo o Rio Grande sabemos muito bem das nossas
deﬁciências de logística e de infraestrutura e desenvolvimento.
Apenas para dar um número, um detalhe, as sedes de 116 Municípios gaúchos não têm asfalto. Isso
mostra que o “Sul maravilha” é ﬁcção de quem, em
outras regiões do Brasil, imagina um oásis naquele
Estado tão rico, em que pese, é claro, os Indicadores
de Desenvolvimento Humano (IDH), no caso do Rio
Grande do Sul, estarem entre os melhores do País –
quarto colocado –, nosso Estado ainda sofre sérias
deﬁciências estruturais. Como exemplo, lembro que
apenas 19% dos gaúchos têm acesso à coleta e tratamento de esgoto; 104 Municípios do meu Estado são
desprovidos de ligação asfáltica e as estradas existentes são precárias e distantes daquelas condições
ideais de trafegabillidade.
Mas, estamos já na segunda década do século
XXI. Tão importante, eu imagino, quanto a construção
de boas rodovias, para maior segurança, para escoamento da produção, para, enﬁm, o desenvolvimento
geral de um Estado muito rico, não só na produção
agrícola, mas também de manufaturados, no seu turismo, o fato é que tão importante quanto essas rodovias, como logística de transporte, temos uma outra
necessidade urgente, a de construção das chamadas
estradas digitais, que diminuirão o isolamento de comunidades distantes, proporcionando a trafegabilidade de voz – como estou fazendo aqui agora –, vídeo
e dados com agilidade e eﬁciência condizentes com
o tempo que estamos vivendo. Um tempo de grandes
desaﬁos, que encurta o mundo, que nos coloca on-line
o que está acontecendo na Líbia convulsionada, o que
está acontecendo em Brasília, no Japão. O mundo se
tornou uma pequena aldeia, por conta exatamente
dessa globalização dos mecanismos cada vez mais
soﬁsticados de comunicação.
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Durante a campanha eleitoral, Senador Paim, o
senhor também fez isso, mas eu, como tive a primeira
experiência, percorri mais de 60 mil quilômetros por
estradas, muitas delas bem esburacadas, e isso com
chuva, no barro – só quem andou por lá sabe o que
signiﬁca – até problemas de segurança. Pude ver as
diﬁculdades de moradores de cidades do interior do
Estado, diﬁculdades que eles têm não só com a estrada, com a logística, mas uma diﬁculdade séria e
aguda, Senador Paim, para acessar a Internet, que
hoje é indispensável.
Em poucos meses de mandato, recebi inúmeras
correspondências reclamando dos provedores da Internet. Normalmente as conexões são lentas, o serviço
é caro e o atendimento, precário.
A deﬁciência dos serviços, meu caro Presidente
Paulo Paim, também é uma deﬁciência de logística e
de infraestrutura.
Atualmente, a Internet no Brasil é um serviço
muito caro. Em média, as famílias gastam 4,5% da sua
renda mensal com serviços de Internet – aquelas que
usam esse serviço, no caso da banda larga; e é esse
meu ponto. Em países desenvolvido, o gasto médio é
de 0,5% do orçamento familiar, isto é, nove vezes menor o custo no Brasil.
Mesmo cara, a Internet banda larga no nosso País
ainda é, como eu disse, muito lenta. Dados do Ipea –
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que
34% das conexões de Internet é de até 256kbytes/s,
e só 1% é superior a 8kbytes/s.
A utilização da banda larga também é muito restrita. Apenas 21% dos domicílios brasileiros possuem
serviços de banda larga, e a maioria desses domicílios, Senador Paim, está localizada nas Regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste. Pois, apesar de estarmos no
Sul, bem servidos, ainda temos essas deﬁciências de
qualidade nos serviços já referidos por mim.
Promover a qualidade da prestação de serviços de
Internet nas localidades distantes dos grandes centros
é fornecer competitividade aos Municípios na atração
de investimentos. As condições de comunicação são
determinantes para empresas que procuram novos
locais para expandir seus negócios, gerando renda,
emprego e desenvolvimento.
Ademais, Senador Paim, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, com a Internet, comunidades do interior
podem, por exemplo, promover seus produtos agrícolas e divulgar o turismo rural, criando condições para a
permanência dos jovens em sua terra natal e evitando
aquele perigoso, e com sérios danos sociais, êxodo
rural. Tenho a certeza de que os jovens querem ﬁcar
próximos de suas famílias, desde que tenham oportuni-
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dades de trabalho e opções de lazer, que são fornecidos
por uma boa qualidade de serviços da Internet.
A Internet é, em nossos dias, fundamental para
o aprendizado. Em poucos cliques, um estudante do
interior pode ter contato direto com as principais bibliotecas do mundo, construindo trabalhos acadêmicos de
alto nível, com as mesmas informações que são disponibilizadas aos estudantes das grandes faculdades.
Existindo o serviço, tudo o mais depende somente do
esforço e da dedicação dos alunos.
Hoje, nós temos o ensino à distancia que está
provando a eﬁcácia desse sistema e a possibilidade
de acesso ao ensino superior ou técnico de muitos jovens que estão no interior do País.
Muitos serviços públicos, que antes tinham que
ser realizados presencialmente, exigindo deslocamento
à capital – que onera –, hoje podem ser feitos de forma virtual, como a emissão de documentos, consulta
a exames ou resultados de processos seletivos, apenas para citar alguns. Isto vale para todos os poderes,
inclusive o Poder Judiciário, no acompanhamento de
processos, até nos Tribunais Superiores, ou na Justiça nos Estados. Pelo menos no Rio Grande do Sul a
informatização no Poder Judiciário já chegou, o que
pode também tornar mais eﬁciente o serviço. Por isso
eu ressalto a importância e a necessidade desses processos de comunicação.
A transparência na gestão das instituições públicas, valor amplamente disseminado em nossos dias,
não teria alcançado os níveis atuais se não fosse a
Internet. Com ela, os cidadãos passaram a compreender melhor o funcionamento do Estado, sua estrutura, organização e, principalmente, acompanhar até
o orçamento, que é uma coisa mais complexa e mais
soﬁsticada.
Certamente, há muito que se avançar no quesito
transparência, Senador Aloysio Nunes Ferreira, quando
se fala em gestão pública, mas é certo que a Internet
qualiﬁcou o debate. Hoje, o cidadão pode acessar, de
qualquer ponto e em qualquer hora o trabalho dos parlamentares, a execução orçamentária e a legislação
que nós temos. Com a Internet, a nossa democracia
também se qualiﬁca. Enﬁm, a inclusão digital é fator
preponderante para a inclusão social, e a Internet é
tão importante para a população quanto os serviços
de energia elétrica e telefone. Isso porque estamos no
século XXI e num mundo inteiramente globalizado.
São muitos os exemplos em que a inclusão digital promoveu grandes modiﬁcações no ambiente
social. Basta para isso que a gente observe o papel
das chamadas redes sociais nos movimentos pródemocracia no Oriente Médio, ou as mobilizações de
ajuda aos desabrigados em catástrofes, como as que
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ocorreram, infelizmente, nos últimos meses. Aqui no
nosso Sul, no Rio Grande do Sul, as cidades de São
Lourenço do Sul, a cidade Turuçu, Rio Grande, mas
lá no longínquo Oriente, no Japão, com aquela calamidade geral e tantas mortes.
Surpreende-me que um Estado como o nosso, o
meu Rio Grande do Sul, líder nacional, Senador Paim,
líder nacional na produção de hardware e software,
com aproximadamente dez mil empresas envolvidas
no comércio e serviços de TI, ainda esteja atrasado no
processo de democratização ao acesso digital.
Porém, no mesmo Estado que demonstra descompasso no atendimento às demandas da vida moderna, existem cidades que dão exemplos de que é
possível, sim, avançar na velocidade que o mundo e
o consumidor estão exigindo.
Vou citar o caso de um Município, aliás, muito caro
para todos nós e para o senhor também, o Município
de Canela, na Serra Gaúcha, tão bonita e tão cantada em prosa e verso e fotos maravilhosas. Quem não
conhece aquela cascata de Canela, o Véu de Noiva?
Pois, lá em Canela, está o Município implantando o
programa Cidade Digital, que compreende a instalação de um anel de ﬁbra ótica que integra os principais
prédios públicos. A partir dessa rede, o sinal wireless é
emitido gratuitamente para o uso de toda a comunidade
e também para os turistas que visitam a cidade.
A segunda fase desse projeto prevê levar o sinal
para os bairros mais distantes e interligar todas as escolas e postos de saúde, assim como os pontos turísticos.
E, na terceira etapa, aﬁnal, o sinal será oferecido para
toda a população. Aí a democratização será completa.
É o que se deseja que acontecesse em todas as cidades brasileiras, não apenas lá em Canela.
Atitude semelhante – aí vem um exemplo muito
importante – foi tomada pelos Municípios da região do
Alto Jacuí: unidos em consórcio, pequenos Municípios
estão viabilizando a implantação de redes de alta velocidade em toda essa região.
O Brasil está se preparando, Senador Paim, Senadores, Senadoras, para a realização de uma Copa
do Mundo de Futebol e também uma Olimpíada – 2014
e 2016 –, e o acesso universal à Internet de alta velocidade é um dos requisitos fundamentais para o sucesso
desses eventos. Milhares de turistas, de jornalistas,
de empresários estarão aqui, e essa comunicação é
fundamental. Sem ela, o sucesso da Copa de 2014 e
também das Olimpíadas de 2016 corre sério risco.
A Anatel tem um papel fundamental como agência reguladora nesse processo, promovendo a regulamentação do setor, de modo a aumentar a competição
entre as empresas, diminuindo o custo ao usuário ﬁnal
e aumentando a disponibilidade de infraestrutura.
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres,
outra agência do setor de infraestrutura, também tem
responsabilidades a assumir nesse processo, Sr. Presidente, implantando dutos e ﬁbras óticas para a rede
de telecomunicação em novas obras públicas de infraestrutura.
O Governo talvez devesse conceder algum incentivo ﬁscal às empresas prestadoras de serviços de
Internet em cidades pequenas ou com difícil acesso
logístico, para reduzir, num curto espaço de tempo, o
preço do acesso à banda larga.
Enﬁm, Senador Jayme Campos, há mais de uma
maneira de promover a expansão dos serviços de
Internet. A expansão pode ser feita com a utilização
dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, o chamado Fust, através da
concessão de incentivos ﬁscais ou mesmo pela intervenção estatal, se for o caso. Essa, que a gente não
quer muito, quando não seja para beneﬁciar a maioria
dos consumidores, melhorando a oferta do serviço e
também a qualidade destes.
O que não podemos aceitar, caro Presidente,
Srs. Senadores, é que ﬁquemos atrasados frente às
inovações por discussões burocráticas ou regulamentos mal formulados. As condições para o oferecimento
da banda larga em todos os Municípios brasileiros já
existem em milhares de quilômetros de cabos de ﬁbra
ótica espalhados pelo País.
Igualdade social, meus caros Senadores, Senador Wellington Dias, é, antes de tudo, igualdade
de condições. E, com a universalização dos serviços
de telecomunicações e dados, estaremos dando um
importante passo para a conquista dessa igualdade
social no nosso País.
Então, que seja um SOS para a banda larga de
qualidade, com oferta e disponibilização no maior número de Municípios brasileiros que for possível.
Muito obrigada, meu caro Presidente, Senador
Paulo Paim, por ter me concedido... Não, ainda faltou
um pouquinho de tempo. Faltaram alguns minutos,
mas hoje eu já estou desde às 8h30min da manhã,
aqui, e já a essa hora acho que o tempo tem que ser
economizado para poder dar uma dormidinha a mais
hoje, porque estou cansada.
Obrigada, Senador Paim, pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT-RS) –
Parabéns a V. Exª, Senadora Ana Amelia, pelo brilhante
pronunciamento que enriquece esta Casa.
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT-RS)
– Agora, passamos a palavra ao Líder Aloysio Nunes.
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Em seguida, o Senador Wellington falará como orador inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela Liderança. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
vejam V. Exªs, uma sessão onde não havia matérias
polêmicas a serem votadas, uma sessão tranquila, tantos bons pronunciamentos, conﬁrmando a ideia de que
este mandato de Senador, que exerço representando o
Estado de São Paulo, com muita honra, é um curso de
pós-graduação em Brasil, Sr. Presidente, pela qualidade
dos depoimentos, pelas propostas que ouço.
De modo que, ﬁco aqui até o ﬁnal da sessão e
não sinto o tempo passar. Lição de Brasil mostrando
com fatos concretos de situações vividas, e a que ponto
o nosso País, se aventura na conquista dos padrões
mais avançados de desenvolvimento, de civilização,
de civilidade; ainda temos tarefas do século XIX, do
século XVIII para cumprir – país de verso e anverso,
direito e torto, um lado e outro.
A Senadora Ana Amélia se refere ao seu Estado,
que também é o seu, Sr. Presidente, um Estado que
todos nós admiramos por várias razões e que enaltecemos pelo grau de seu desenvolvimento. E a Senadora
nos mostra que, ao lado da experiência de Canela, que
promove a generalização do acesso à Internet por banda larga aos seus habitantes, temos ainda Municípios
que estão não apenas desconectados digitalmente,
mas desconectados por estradas decentes.
Aqui o Senador Itamar Franco, um ex-Presidente da República, que governou o Brasil no vórtice de
uma tremenda crise e deu cobertura política, moral,
sustentação ao Plano Real que nos livrou da tragédia
da inﬂação. Estava aqui há pouco o Senador Itamar
Franco para colocar uma questão aparentemente localizada, mas de grande signiﬁcado: a situação dos
concursados da Receita Federal cujas contratações
foram suspensas.
O outro lado da História. Aprovamos recentemente aqui uma medida provisória criando a autoridade
olímpica e, no seu bojo, 181 cargos de conﬁança, com
salários altíssimos, quando essas funções poderiam
ser preenchidas perfeitamente por funcionários concursados de diversos órgãos do Poder Executivo.
Venho, Sr. Presidente, para tratar de mais um caso
de lados controversos, que é a situação noticiada hoje
por todos os jornais, dos trabalhadores que estão de
braços cruzados contratados por empresas encarregadas da construção de algumas das obras mais vistosas
do PAC – Plano de Aceleração do Crescimento.
São cerca de 80 mil trabalhadores que recorreram à greve, como último recurso, contra condições
degradantes de trabalho, contra salários de fome e não

MARÇO 2011

Março de 2011

deveriam estar nessa situação, porque são contratados por grandes empresas para executarem obras que
estão na vitrine no Brasil, obras que têm ou teriam o
condão de ser a plataforma de lançamento do nosso
País na conquista de um futuro melhor e ﬁnanciadas
com dinheiro público. Não poderiam apresentar condições tão inadequadas de trabalho para os trabalhadores que as constroem.
E vemos, em todo País, como que pipocarem
esses incidentes.
E o que eles reclamam? Reclamam, simplesmente, o respeito aos mais elementares direitos trabalhistas. Há um contraste entre as condições imperantes no
mundo do trabalho, onde os sindicatos e trabalhadores
têm conseguido, em função do aquecimento do mercado, reajustes de salário acima da inﬂação, e a condição
desses trabalhadores que estão nas obras públicas do
PAC. Há um contraste difícil de entender.
A onda começou na semana passada, na usina
hidrelétrica de Jirau, em Rondônia: cerca de 22 mil
trabalhadores cruzaram os braços, se recusaram a
trabalhar. Alguns, inclusive, abandonaram o canteiro
de obras para nunca mais voltar. Há notícias de que
certo número de trabalhadores foram constrangidos a
ali ﬁcar, pela força.
Depois, a onda se espraiou: a usina de Santo
Antônio, também em Rondônia; agora, chega aos
complexos portuários de Suape e de Pecém. Tudo
isso acontece no momento em que a Comissão que V.
Exª preside discute exatamente uma legislação mais
rigorosa contra condições de trabalho degradantes,
contra patrões que submetem os seus empregados
a esta situação.
Estima-se que ontem havia oitenta mil operários
paralisados.
Mais ainda, permitam-me os colegas assinalar
uma outra dimensão desse avesso das obras do PAC:
a falta de atenção que a execução de muitas dessas
obras denota com as questões sociais e ambientais.
Na sua edição de hoje, o jornal O Estado de S.
Paulo relata a penúria que se abateu sobre algumas
comunidades vizinhas aos canteiros das hidrelétricas
do rio Madeira, em Rondônia – isso foi referido agora
há pouco por nossa colega. Muitos moradores estão
abandonando a prática da pesca artesanal, o seu modo
de vida tradicional, sua principal atividade econômica.
Dizia uma dessas pessoas, um desses moradores entrevistados pelo jornal O Estado de S. Paulo: “Antes,
eu tirava 40 quilos de peixe por dia. Ontem, não tirei
nada”. Assim, ribeirinhos engrossam as ﬁlas de desempregados em Porto Velho.
Quanto à usina de Belo Monte, não nego a necessidade de aumentarmos o nosso parque gerador
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de hidroeletricidade, mas o fato é que ela só obteve
licenciamento ambiental mediante o condicionamento
de quarenta requisitos e, até agora, nenhum deles foi
cumprido. Não obstante, o Governo autorizou o início
da montagem do canteiro de obras.
Belo Monte é maior do que Santo Antônio e Jirau
juntas e, à exemplo do que está ocorrendo em Rondônia, pode-se imaginar o tamanho do estrago que poderá acontecer em Belo Monte se não forem tomadas
as cautelas devidas, não só em relação aos impactos
socioambientais, mas também no que diz respeito às
relações trabalhistas.
Imagino, Sr. Presidente, na raiz desse descompasso entre o que está acontecendo no mundo do
trabalho no Brasil de maneira geral – com condições
favoráveis aos trabalhadores para reivindicarem os
seus direitos, condições de trabalho e salário – e o que
está acontecendo nas obras do PAC, talvez esteja o
fato de que os empreendedores venceram os leilões
para essas hidrelétricas e para os demais empreendimentos, propondo tarifas muito baixas, extremamente
baixas e, agora, descontam nas costas do trabalhador,
arrancando-lhe o couro.
Volto a dizer: embora essas obras sejam tocadas por empresas privadas, havendo nelas recursos
públicos, o Governo Federal não pode permitir que
se desenvolvam em condições trabalhistas, sociais
e ambientais inaceitáveis aos padrões civilizados. O
mínimo que se espera do Governo que as contratou
é que zele pelos direitos e pela saúde dos trabalhadores, pelo meio ambiente e pela sobrevivência das
comunidades atingidas. Nada disso até agora vem
sendo respeitado.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aponto
mais um contraste: obras que se destinam a preparar
nosso País para um futuro grandioso ainda escondem nas suas dobras, nas suas entranhas, relações
de trabalho que mais se assemelham a relações que
imperavam nas senzalas.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Aloysio Nunes, cumprimento V. Exª por
este seu pronunciamento em que faz um alerta, chama
a atenção de todos nós, que falamos tanto no mundo
do trabalho, que trabalhamos na Comissão de Direitos Humanos – está aqui também o Senador Jayme
Campos, que é da Comissão de Assuntos Sociais. O
discurso de V. Exª foi um dos mais importantes do dia
de hoje. Com razão, V. Exª faz um alerta a todos nós,
porque alguma coisa tem que ser feita quando 80 mil
trabalhadores paralisam suas atividades em função de
estarem sendo submetidos a condições degradantes
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de trabalho. Algo está errado. Meus cumprimentos a
V. Exª.
Há uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos no sentido de deslocar uma missão até a usina
de Belo Monte, está sendo concretizada essa ideia.
Mas V. Exª mostra o problema de forma mais universal, muito mais ampla. Belo Monte é Belo Monte, mas
há outros casos. Vi algumas coisas pela televisão e
também me preocupei. Sobre o seu alerta, pode ter
certeza, vamos reﬂetir principalmente na Comissão
de Assuntos Sociais.
Meus cumprimentos a V. Exª pelo seu pronunciamento.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pois não. Senador Valdir Raupp. V. Exª tem a
palavra pela ordem. Em seguida, passo a palavra ao
Senador Wellington Dias.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
desejo falar pela Liderança do PMDB. Hoje o PMDB
completa 45 anos de fundação, desde o velho MDB. E
gostaria de fazer um pronunciamento a esse respeito;
para tanto, peço a V. Exª que me inscreva para falar
pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Estamos respeitando a regra de alternância
entre um orador inscrito e um pela Liderança. Como
falou pela Liderança do PSDB agora o Senador Aloysio, fala agora como inscrito o Senador Wellington e,
em seguida V. Exª. Eu ﬁcarei para o ﬁnal.
Senador Wellington Dias com a palavra.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, também quero me somar a essa posição de
V. Exª. Acho, Senador Aloysio, que também a Comissão
de Assuntos Sociais deve fazer essa visita. O problema
que V. Exª nos traz aqui é grave porque, como diz o
caboclo, acontece nas barbas das obras públicas. Se
acontece uma coisa dessa, a gente ﬁca até sem moral
para tratar de outras situações que combatemos no dia
a dia. Fazemos aqui todo um esforço para combater
o trabalho escravo e as atividades degradantes e, de
repente, V. Exª nos traz um tema como esse.
Quero aqui me somar a essa ideia do Senador
Paim e, pela Comissão de Assuntos Sociais, tenho
certeza de que o Presidente Jayme Campos também
estará encampando a ideia. Disponho-me, inclusive, a
participar de uma visita, a fazer parte de uma comissão
composta por membros das duas comissões.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – As duas Comissões, Direitos Humanos e Assuntos Sociais.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Também não poderia deixar de parabenizar aqui o
PMDB...
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Pois não.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Gostaria de pedir um aparte.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com o maior prazer, Senador.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – O discurso do Senador Aloysio chamou a atenção de todos
nós. Confesso que não sabia dos números citados por
S. Exª, mas, acompanhando os fatos pela imprensa na
semana passada, vimos o transtorno que estava acontecendo na usina de Jirau e de Santo Antônio, lá em
Rondônia. Todavia, diante dos números que o Senador
Aloysio citou aqui, em relação a outros Estados e ao
que está acontecendo lá, penso que temos que tomar
alguma providência. V. Exª pode ter a certeza de que
vamos, num trabalho conjunto com a CDH, formar uma
comissão para irmos in loco ver a problemática, que é
grave, séria. Não podemos permitir, como bem disse o
Senador Aloysio, que em obras em que há dinheiro público, como é o caso, aconteçam verdadeiras tragédias.
E acompanhei pela televisão, na semana passada, a
própria empresa prendendo trabalhadores em cadeias
dentro do canteiro de obra. Gente, estamos em pleno
século XXI, vivemos um Estado democrático de direito, uma democracia e, lamentavelmente, o trabalhador
brasileiro, hoje, passou a ser verdadeiro bandido. De
forma que V. Exª tem a minha solidariedade. Todos nós
temos que nos indignar diante do que estamos vendo
pela imprensa escrita e televisionada neste Brasil. Nesse sentido, a Comissão de Assuntos Sociais vai tomar
as devidas providências, com certeza, até porque tem
muito a ver com o trabalho e o emprego neste País.
Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
que agradeço. Como disse, foi por isto que o elegemos
como Presidente, porque é rápido no gatilho para dar
uma resposta. Tenha certeza de que vamos estar juntos, com o maior prazer.
Também quero parabenizar o PMDB, nesta data,
e dizer que temos muito orgulho da história do MDB,
depois PMDB, que abrigou, inclusive, durante muito
tempo, muitas lideranças, hoje em diferentes partidos
da esquerda. Aqui, o nosso apreço e nossa saudação e
vida longa a esse Partido. Assim como ao PCdoB, que
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também fez o seu aniversário de fundação, , há pouco
tempo, e já com 75 anos de existência e de história,
com destacadas lideranças pelo nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, instalamos,
hoje, a Subcomissão da Pessoa com Deﬁciência no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
Essa é uma importante Comissão que vai nos ajudar
a tornar mais eﬁciente as leis e políticas existentes
para beneﬁciar os portadores de qualquer deﬁciência
no Brasil.
Elegemos, como Presidente, o Senador Lindbergh Farias e, como Vice-Presidente, a Senadora
Marisa Serrano. Sou membro dessa Comissão, com
muito orgulho, e quero me dedicar a esse importante
trabalho.
O nosso Presidente Lindbergh Farias disse que
um dos maiores desaﬁos da Subcomissão será fazer
aprovar no Congresso Nacional a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deﬁciência, da Organização
das Nações Unidas. E V. Exª é um destacado defensor aqui do Estatuto da Pessoa com Deﬁciência. Não
somente concordo com o Presidente Lindbergh, como
também vou trabalhar, somando-me a esse esforço de
V. Exª pela aprovação dessa Convenção.
Quero dizer que também teremos o desaﬁo de
ajudar a colocar em prática as várias leis que já existem
na teoria hoje. Um exemplo é a lei que destina 5% das
habitações ﬁnanciadas com dinheiro público às pessoas
com deﬁciência. Falta uma norma do Executivo para
que os Ministérios e seus parceiros realmente cumpram
o que está dito na lei. De um lado, é destinada uma
quota de 5% das habitações ﬁnanciadas com dinheiro
público às pessoas com deﬁciência, que fazem seus
cadastros, e ali se deﬁne qual é, inclusive, a deﬁciência.
No entanto, na hora da execução das casas, não se
faz a adaptação àquela deﬁciência. Dou um exemplo
disso: se é um cadeirante que vai morar numa habitação construída pelos programas governamentais, é
preciso adaptar essa casa à realidade dos cadeirantes,
com uma porta mais larga, com uma rampa de acesso,
com tomadas mais baixas, com janelas mais baixas,
com banheiros adaptados. Mas, normalmente, não
há o cuidado de garantir isso pelo Brasil afora. Assim,
entendemos que devemos fazer um termo de ajuste
de condutas para tratar desse tema. Nesse caso, de
novo, creio que isso cabe à Comissão de Assuntos
Sociais e à de Direitos Humanos, juntas.
Também lembro que, no próximo dia 2 de abril,
comemoraremos o Dia Internacional do Autista. No
mundo inteiro, alguns pontos turísticos ou referências
mundiais, as mais conhecidas, serão iluminadas da
cor azul, simbolizando essa luta. No Brasil, por uma
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escolha dos movimentos dessa área, será iluminado
de azul o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Permita-me acrescentar que, não somente o Cristo
Redentor será iluminado, mas também o Congresso
Nacional. Isso já está consagrado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Também o Congresso Nacional será iluminado. Aqui, agradecemos o apoio ao Presidente Sarney, que, atendendo
a um apelo que ﬁzemos, garantiu essa condição.
No dia 5 de abril, participaremos – queremos
estender o convite a todas as Senadoras, a todos os
Senadores e as pessoas da sociedade que militam
nessa área – do lançamento da Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deﬁciência, no
Congresso Nacional. É uma Frente mista, composta
pela Câmara e pelo Senado. Faço parte também dessa
Frente. Vamos tratar, de modo especial, sobre a pauta
dos autistas nessa data, já no dia 5.
Defendo a eleição, naquela data, da Deputada
alagoana Rosinha, da Adefal – ela faz parte dessa entidade dos autistas. S. Exª esteve presente na reunião
de hoje, que elegeu essa nossa Subcomissão e ressaltou a importância da presença de todos no evento.
A Frente Parlamentar será mais uma aliada na nossa
luta em favor dos portadores de deﬁciência.
Vou cuidar e trabalhar também para completar
a rede de reabilitação e a rede de ensino especial no
meu Estado, o Piauí, dentro dessa Frente em que vamos atuar.
Atualmente, existem mais de vinte projetos em
tramitação no Congresso Nacional que tratam sobre
o importante tema da pessoa com deﬁciência. Devemos agilizar sua votação. Quero falar com mais ênfase de um deles, Sr. Presidente, que é o Projeto de Lei
Complementar nº 40, de 2010, de autoria do eminente Deputado Leonardo Mattos, que já foi aprovado na
Câmara e que trata da concessão de aposentadoria
especial às pessoas com deﬁciência ﬁliadas ao Regime Geral da Previdência Social.
Como é do conhecimento de V. Exªs, o Projeto
busca cumprir dispositivo da Emenda Constitucional
nº 47, que determinou que os termos dessa aposentadoria especial a ser concedida aos portadores de
deﬁciência fossem estabelecidos em lei complementar. Assim, o Projeto do Deputado Leonardo Mattos
prevê a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria especial a esses
segurados. Entre esses requisitos, consta a exigência
de tempo de contribuição reduzido, conforme se trate
de deﬁciência leve, moderada ou grave. Devo lembrar
que, nesses casos, devemos cuidar das deﬁciências
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que comprovadamente fazem com que a expectativa
de vida seja mais reduzida.
Por que esse direito? Sabemos de muitas deﬁciências. Há pouco, tratamos aqui, por exemplo, das
pessoas com Síndrome de Down, mas cito a área da
deﬁciência mental. Minha ﬁlha, por exemplo, tem uma
deﬁciência mental. Todos nós sabemos que a ciência
ainda não domina tanto esses temas e que há uma
média de expectativa de vida mais reduzida.
Então, veja: se alguém com Síndrome de Down
está trabalhando, para citar apenas este exemplo – e
já são muitos que ingressam no mercado de trabalho –, é justo que ele possa ter, como todos nós que
temos uma expectativa de vida maior, o direito de se
aposentar e de usufruir do tempo da sua aposentadoria. Então, esse é o ponto principal. Por isso, temos de
ter o cuidado – e é esse o ponto que o Ministério da
Previdência está analisando – para não desmoralizar
e colocar ali qualquer coisa. Cito meu exemplo pessoal. Tenho implantada uma lente, tenho uma perna
menor do que a outra e, por isso, uso um calço dentro
do meu sapato, mas longe de pensar que isso me leve
a exigir uma aposentadoria especial. Então, é preciso
cuidar para que a lei seja bem feita, para que possamos atender verdadeiramente a quem precisa desse
atendimento.
A aposentadoria por idade, nos termos do Projeto em análise, será concedida aos portadores de deﬁciência com 60 anos de idade, se homem, e com 55
anos, se mulher – levam-se em conta outras situações
particulares, como eu disse –, desde que comprovada
a contribuição mínima de 15 anos e igual período de
existência da deﬁciência.
O Projeto dispõe ainda sobre o valor dos benefícios, sobre a aplicação do fator previdenciário, sobre a
contagem recíproca do tempo de contribuição e sobre
a aplicabilidade das normas do Regime Geral da Previdência Social. Ele também atribui ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) a competência para atestar o
grau de deﬁciência e para realizar perícia quinquenal
para sua reavaliação.
Para efeito de cumprimento do mandamento constitucional, o Projeto estabelece um conceito de pessoa
com deﬁciência e remete – aqui, penso que temos de
ter todo cuidado – para regulamentação futura a responsabilidade do próprio Executivo de especiﬁcar o
grau de limitação para efeito de aplicação desta lei.
No mérito, como já foi destacado na Comissão
de Assuntos Sociais desta Casa, trata-se de iniciativa
louvável e de grande alcance social, porque reconhece as desigualdades, para tratá-las de forma desigual,
restabelecendo a equidade por meio de um tratamento
discriminatório positivo.
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Ademais, reconhece-se também a existência de
um desgaste físico e mental maior no caso do trabalho realizado pelos portadores de deﬁciência. Nada
mais justo, portanto, que compensar essa diﬁculdade
adicional com o tempo de contribuição inferior ao vigente para os demais segurados do Regime Geral da
Previdência.
A ausência dessa legislação complementar, demandada para a plena vigência da Emenda Constitucional nº 47, em vigor desde 2005 – estamos falando
de um projeto que tramita aqui há bastante tempo –,
tem sido um transtorno para as pessoas portadoras
de deﬁciência. Ainda que tenham o direito consignado
na Constituição, não podem se beneﬁciar dele. Isso
tem feito com que muitas pessoas nessa condição
se dirijam à Justiça, na expectativa de lá fazerem valer esse direito. Além de injusta com essas pessoas,
essa situação somente contribui para congestionar
os Tribunais brasileiros, já suﬁcientemente repletos
de causas a julgar, além de causar mais um ônus a
essas pessoas ou a suas famílias para que possam
valer seu direito.
Trata-se, portanto, de matéria que requer urgência, fato que, de resto, já foi reconhecido pela própria
Comissão de Assuntos Sociais. Apesar disso e de ter
pareceres favoráveis da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa,
a matéria, com o requerimento do eminente Senador
Romero Jucá, deve ser também examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso Nacional já tardou bastante em regulamentar a situação das aposentadorias especiais para as pessoas
com deﬁciência. É preciso reconhecer isso. Por isso,
faço um apelo a esta Casa para que a Comissão de
Assuntos Econômicos – se é que aprovaremos aqui
esse requerimento – priorize a análise da matéria o
mais rapidamente possível. Peço que o Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos, companheiro do
meu Partido, o eminente Senador Delcídio do Amaral,
dê um prazo para o exame do projeto – estou encaminhando pedido a S. Exª nessa direção, e esperamos
apoio –, incluindo-se o tempo necessário para o exame da matéria pelo Ministério da Previdência Social.
Esse prazo será de quinze dias, de trinta dias? Vamos
deﬁnir uma data, para que se analise a matéria no Ministério e na Comissão, para que possamos trazer a
este plenário essa votação.
Assim, para lembrar e reforçar essa questão, quero dizer que já faz cinco anos e meio que as pessoas
com deﬁciência aguardam o tratamento diferenciado
que a Constituição manda que se lhes dê. Penso que
seja tempo de efetivamente cumprirmos nossa obri-
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gação e de aprovarmos essa matéria com a maior
brevidade.
Encerrada essa etapa, será a vez de a Presidência da Casa tratar de incluí-la, com a maior urgência,
na Ordem do Dia, para que consigamos aprovar essa
matéria o mais rapidamente possível. Só assim, cumpriremos a Constituição e supriremos uma lacuna legal
que tanto prejudica uma parcela já naturalmente prejudicada da população e que, por isso mesmo, merece tratamento diferenciado, conforme restabeleceu e
determinou a nossa Carta Magna. Quis o legislador,
aqui mesmo, neste Congresso Nacional, em 2008,
que constasse ali esse tratamento. É uma obrigação
nossa, anos depois da Constituição, fazermos essa
regulamentação.
Então, Sr. Presidente, com essas palavras, quero
dizer que conto com o apoio...
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Senador Wellington, V. Exª me concede um aparte?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com o maior prazer, meu Presidente, Senador Jayme
Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu
queria cumprimentar V. Exª pelo belo pronunciamento,
na noite de hoje, no plenário da Casa, diante do seu
conhecimento e, sobretudo, de sua sensibilidade. V.
Exª faz parte da Subcomissão que foi instalada hoje,
que, não tenho dúvida, vai contribuir, sobremaneira,
com os trabalhos que a Comissão de Assuntos Sociais
desenvolve e pretende desenvolver doravante. Entretanto, quando V. Exª fala das pessoas portadoras de
deﬁciências especiais, da importância de o Governo
se preocupar, inclusive, com as novas habitações que
poderão ser construídas, queremos apenas prestar uma
informação a V. Exª. Propusemos um projeto de lei que
permite que os recursos do FGTS, com os quais o cidadão trabalhador contribui, possam ser acessados não
somente para a compra de habitações, para ampliações,
como ocorre hoje. Lamentavelmente, muitas vezes, a
lei é perniciosa, diante do fato de que o cidadão pode
ter acesso a esses recursos somente quando adquire
habitação, quando vai embora do serviço, quando vai
a óbito ou quando está em estado terminal. Darei apenas um exemplo do que está no bojo do nosso projeto.
Quando uma família sofre uma tragédia com um ﬁlho,
com a mãe ou com o próprio pai – naturalmente, pode
haver acidentes, e as pessoas ﬁcam paraplégicas, tetraplégicas – e não tem o dinheiro, ou seja, o recurso
para fazer as adaptações e readequar sua habitação,
o cidadão possa a ter acesso ao seu FGTS para adequar um porta, um banheiro, uma rampa na sua habitação. Com isso, terá melhores condições de acesso
à sua própria habitação, onde ele mora. Diante disso,

MARÇO 2011

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

com as novas ideias e propostas que vão surgir na
Subcomissão, poderemos agregar políticas públicas,
para que as pessoas com deﬁciências especiais sejam tratadas com mais respeito e com mais dignidade. Lamentavelmente, infelizmente, no Brasil, o Poder
Público não as trata com atenção especial, haja vista,
Senador Aloysio, que a maioria absoluta das cidades
brasileiras não se encontra preparada para atendê-las,
com adequações. Então, nesse caso particularmente,
V. Exª me leva a crer, a ter certeza, pela sua experiência como ex-Governador, sobretudo como homem do
povo, como homem que defende os interesses daqueles
menos afortunados, de que vamos fazer um trabalho
gigantesco, brilhante, dando melhores condições de
vida e, acima de tudo, dando a verdadeira cidadania
ao cidadão brasileiro. Quero cumprimentá-lo. Seu pronunciamento é bastante oportuno. É dessa forma que
poderemos construir um Brasil mais justo, com mais
oportunidades e com respeito ao seu povo. Parabéns,
Senador Wellington!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
é que agradeço a V. Exª e já digo do total apoio ao seu
projeto e da importância dele.
Mais ainda: uma das propostas que estamos
trabalhando – falei que aqui tramitam cerca de vinte
proposições da maior importância, como esta – é a de
que possamos estabelecer um esforço concentrado,
para debatermos e aprovarmos aquilo que, com certeza, faz grandes mudanças.
Cito esse caso da aposentadoria. Tenho experiência como funcionário da Caixa Econômica na área
de cálculo atuarial. As pessoas, em algumas deﬁciências, como eu disse, têm uma expectativa de vida
mais reduzida. Portanto, do ponto de vista do cálculo
atuarial, é possível prever um tempo mínimo que seja
suﬁciente para se consumir, em seguida, a poupança
que foi feita durante a aposentadoria. Do contrário,
condenaremos a maioria das pessoas a encerrar sua
vida sem usufruir da contribuição dada à Previdência.
Esse é que é o fato. Se, hoje, a ciência domina esse
campo, se o Estado tem o controle dessa situação,
por que não dar uma solução a essa questão? Então,
é nisso que podemos melhorar o projeto que tramita
aqui, para agilizá-lo para a votação.
Sr. Presidente, eu lhe agradeço a atenção, bem
como aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras. Agradeço também ao meu Presidente, Senador Jayme Campos. Na terça-feira, implantaremos, na mesma Comissão, outra Subcomissão Temporária, que atuará na área
das políticas de álcool, de crack e de outras drogas,
voltada para a atenção ao dependente químico.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Wellington Dias,
pelo seu pronunciamento.
Passo de imediato a palavra, como orador inscrito, ao Senador Valdir Raupp.
E, mais uma vez, Senador Jayme Campos, quero
dizer que, também na terça-feira, vamos instalar, sob
sua orientação, a Subcomissão Permanente de Trabalho e Previdência, que tem tudo a ver com o discurso
do Senador Aloysio.
Meus cumprimentos, Senador Campos.
Por favor, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, nobre Presidente, Senador Paim. Agradeço-lhe também por estar me concedendo a palavra
como orador inscrito, e não como Líder, o que dá um
pouquinho mais de tempo, para dar oportunidade para
um dos fundadores do PMDB, que está aqui presente na sessão, o Senador Aloysio, do Estado de São
Paulo, hoje no PSDB. Ele me contava, há pouco, que,
ainda menino, assinou a ﬁcha do MDB, em 1966. E,
assim como ele, muitos outros expoentes do PMDB,
depois, deixaram o PMDB para fundar o PSDB, que é
um grande partido também. E o PMDB continua cada
vez mais forte.
Mas, antes de começar o pronunciamento sobre
a homenagem aos 45 anos do meu partido, que tenho
a grata satisfação de presidir, hoje, no Brasil, tendo
como presidente licenciado o nosso Vice-Presidente
da República, Michel Temer, trago aqui também a
mensagem do Líder no Senado, Renan Calheiros, que
está neste momento – eu estava lá também – numa
reunião com a Presidenta da República, Dilma Rousseff, reunião do Conselho Político. Da mesma forma,
o Líder do Governo aqui, no Senado Federal, Romero
Jucá; o Líder na Câmara, Henrique Alves; nosso Presidente do Congresso Nacional, José Sarney; e do
Vice-Presidente da República, Michel Temer. Quero
dizer que todos eles estão representados aqui pelo
Presidente, e gostariam também de estar aqui, mas
estão em outras atividades.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – V. Exª me permite?
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Mas, ainda, antes de entrar nessa questão do PMDB,
Senador Aloysio, eu queria, em um minuto... Eu até ia
fazer um aparte a V. Exª, quando V. Exª estava falando
das usinas do Jirau e de Santo Antonio.
Foi uma infelicidade o que aconteceu, o que chamamos de efeito manada, a partir de uma briga de um
motorista de um ônibus com um passageiro. Não havia
nenhuma pauta de reivindicações salariais, de forma

346

08274

Sexta-feria 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

alguma. Estava tudo paciﬁcado, e os trabalhadores até
ganham lá razoavelmente bem. Vi lá motorista ganhando R$2 mil, R$2,5 mil; operador de máquina ganhando
R$3,5 mil, R$4 mil. Havia, na usina de Jirau, mais de
60% de trabalhadores de fora do Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia ganhou o primeiro lugar no
Brasil pela menor taxa de desemprego – menor taxa!
Emprego quase que pleno. Faltavam 600 engenheiros.
Se chegassem, no ano passado, em Rondônia, 600
engenheiros, eles estariam contratados. Falta engenheiro, falta médico, falta todo tipo de proﬁssional. As
empresas capacitaram mais de 12 mil trabalhadores
em Rondônia, já que parte desses já foi qualiﬁcada de
fora de outras obras, que foram concluídas fora.
Então, foi uma infelicidade que uma briga tenha
se generalizado pelos canteiros de obra; canteiros
de obra bem construídos, com refeitórios de primeiro
mundo. A vila habitacional do Jirau tem três mil casas
de alvenaria, com telhas de barro – é, lógico, para os
trabalhadores que ﬁcam mais ﬁxos lá na obra –, com
asfalto, com energia elétrica, com rodoviária, com
hotel, restaurante, rede de esgoto, de água, telefonia
ﬁxa, telefone celular, chamada Nova Mutum. É um
exemplo, é um modelo de vila habitacional, que a Camargo Corrêa, a Suez e outras empresas associadas
construíram lá.
Já que a Santo Antonio ﬁca a oito quilômetros da
cidade de Porto Velho, não houve necessidade, praticamente, de alojamentos, de acampamentos, porque
os trabalhadores são levados todos da cidade de Porto
Velho, de ônibus, de manhã, e voltam à tarde. Os turnos são revezados.
Então, foi uma infelicidade o que aconteceu. As
usinas hidroelétricas de Santo Antonio e Jirau foram
concebidas com projetos moderníssimos, quase sem
lago, sem alagamento, porque a caixa do rio vai subir
apenas 50 a 55 centímetros. E acho que muito melhor, com todo o respeito aqui à fala... E acho que é
importante prevenir, Senador Aloysio; é muito importante prevenir que isso não venha a ocorrer, que se
encontre uma forma para que episódios como esse não
venham a ocorrer. Mas falei ainda ontem à imprensa
aqui, em Brasília, que é muito melhor, neste momento, estar construindo duas usinas hidroelétricas, e que
possamos construir também a usina de Belo Monte,
do que construir usinas nucleares. Já houve problema
na Rússia; agora, um problema enorme no Japão, sem
precedentes na história do planeta, eu diria até. Dizem
que é uma energia segura, mas sabemos que a energia
mais segura e mais limpa ainda é a energia gerada a
hidroeletricidade, a água, que temos em abundância,
graças a Deus, no Brasil.
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E que bom que a gente continue encontrando
aproveitamentos hidroelétricos para construir usinas
e não entrar na era da energia nuclear! Claro que a
energia mais limpa ainda é a energia solar, a energia
eólica, mas ainda é cara. Porém, o Brasil já está entrando também nessa fase de construção de parques
geradores eólicos, que são os ventiladores gigantes,
e também a energia solar, já que, tanto vento quanto
sol, o Brasil tem em abundância também.
Então, era só para fazer aqui este relato, porque
conheço, trabalhei desde o início nos projetos. Ainda
quando governador, contratei estudos de uma empresa
chamada Planel para estudar as cachoeiras de Jirau
e Santo Antonio. Naquele momento, não tinha tanta
necessidade dessa energia, e, aí, passou algum tempo e veio a Odebrecht, a Camargo Corrêa, a Andrade
Gutierrez e outras empresas, levantando novamente
esse projeto e chegando ao ponto de estar construindo, hoje, essas usinas.
Espero que a ordem se restabeleça o mais rápido
possível, que as obras recomecem o mais rápido possível, que os trabalhadores voltem para os canteiros
de obra, porque as empresas deram 30 dias remunerados. Estão pagando todos os trabalhadores por 30
dias para ﬁcarem parados até que as coisas se resolvam lá nos canteiros de obra.
Era este o relato que eu queria fazer aqui. Essas obras são muito importantes para Rondônia, são
muito importantes para o Brasil, tendo em vista que
as duas linhas mestras de transmissão dessas duas
usinas vão dar lá em Araraquara, Senador Aloysio, no
Estado de São Paulo. As estações receptoras dessa
energia vão ser construídas na cidade de Araraquara,
no Estado de São Paulo. Até uma cidade governada,
hoje, por um companheiro nosso, Marcelo Barbieri, do
PMDB. Ele fez, inclusive, propaganda política lá – até
gravei para ele –, dizendo que a energia de Rondônia
abasteceria as indústrias e também, é claro, a população do Estado de São Paulo, sobretudo a cidade de
Araraquara.
Então, energia é uma coisa muito importante para
sustentar o crescimento do Brasil.
Entro agora, Sr. Presidente, na minha fala sobre
a homenagem aos 45 anos de fundação do PMDB.
Se o Senador Aloysio quiser falar, porque já ﬁz uma
introdução sobre a fundação do partido, já lhe concedo logo um aparte.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Obrigado, Senador Raupp. Eu queria me associar à
homenagem que V. Exª faz a este grande partido, este
partido que escreveu páginas gloriosas na história do
nosso País, na conquista da democracia: o PMDB. Eu
me orgulho de ter sido um dos fundadores do MDB,
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há 45 anos. Eu me lembro, ainda como se fosse hoje,
de uma tarde em que fui com um grupo de alunos da
faculdade de Direito me inscrever na sede do MDB,
partido de oposição à ditadura. A inscrição se fazia num
livro enorme, de capa preta. Lá está minha assinatura,
45 anos atrás. Posso dizer a V. Exª que, se tivesse que
recomeçar, recomeçaria. O PMDB cumpriu seu papel
e tem ainda um grande papel a cumprir no País como
um partido popular, um partido nacional, um partido
enraizado no povo, um partido de governo e um partido de luta também. Ao fazer esta homenagem, quero me lembrar, com muito carinho, especialmente, de
um companheiro que já se foi, que é o ex-Governador
Orestes Quércia. Orestes Quércia foi meu amigo. Fui
líder de Quércia na Assembleia Legislativa, trabalhamos juntos e, separados por divergências de natureza
política, nunca nos distanciamos no plano do afeto, da
conﬁança e da minha admiração por ele. E, se estou
aqui hoje, meu caro Senador Raupp, devo muito da
minha presença aqui ao apoio que recebi do PMDB
de São Paulo e da grandeza do companheiro Orestes
Quércia, que, ao se sentir incapacitado para prosseguir
na campanha eleitoral, retirou-se para cuidar da sua
saúde; mas, ao se retirar, fez questão de, sem nenhuma
vacilação, declarar apoio à minha candidatura. Vínhamos caminhando, até então, numa coligação, fazendo
campanha juntos. Então, ﬁca aqui essa lembrança do
passado, a lembrança carinhosa de uma pessoa muito
importante na história do Brasil e na minha história, que
é o Governador Quércia. E os votos que faço para que
o PMDB continue sua trajetória e ﬁel às suas origens
e às suas raízes. Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exª pela contribuição. Certamente, V. Exª,
como fundador que foi do MDB, conhece um pouco
mais a história desse partido do que eu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 24
de março, o nosso partido, o PMDB, completa 45 anos
de seu registro oﬁcial, então ainda sob o nome de Movimento Democrático Brasileiro – MDB. São 45 anos,
Sr. Presidente, que se confundem com a história recente do nosso País.
De fato, Srªs e Srs. Senadores, não podemos
escrever a história recente do Brasil sem reservar um
lugar de destaque para o PMDB.
Nosso partido organizou-se, originalmente, no
ﬁnal de 1965, em um momento em que a ditadura militar, que se instalara no ano anterior, ainda não havia
recrudescido. Surgiu como resultado da conﬂuência
das forças de oposição. Logo se transformaria, também, em uma das forças mais importantes de resistência democrática, à medida que o regime trilhava o
caminho do endurecimento.
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Foram diversos, como sabemos, os caminhos de
resistência à ditadura. O PMDB, Sr. Presidente, sem
deixar de se opor ao regime ditatorial instalado em
1964, sempre se apresentou como a alternativa democrática, fazendo, em momentos-chave, a aposta na
possibilidade de diálogo, quando a possibilidade existia.
Nesse sentido, creio que nos podemos orgulhar do papel central que desempenhamos no processo de redemocratização do País, papel que justiﬁca, largamente,
o protagonismo que nosso partido tem assumido no
último quarto de século na política nacional.
Esse papel central, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tem vários desdobramentos. Antes de
mais nada, o MDB foi o grande responsável pela preservação do pluralismo, formalmente abolido com o
regime bipartidário instalado pelos militares. O MDB
sempre foi – e pode orgulhar-se disto – plural, diverso, um lugar de conﬂuência de tendências diversas,
nem sempre totalmente concordantes. Isso faz parte
de nossa história de resistência e, creio, é um aspecto
da grandeza de nosso partido.
Além disso, ao assumir o lugar institucionalmente
reservado à oposição pelo regime militar, mesmo com
todas as limitações e sujeito a todas as pressões e manipulações da ditadura, o MDB foi o grande responsável
pela preservação da aspiração e do ideal democrático
naquele momento em que surgiu. Ao aceitar “”jogar
o jogo” nos termos propostos pelo próprio regime, o
MDB, utilizando todas as brechas disponíveis, tornou
inevitável a progressiva abertura política.
Foi assim que as sucessivas vitórias eleitorais,
a partir de 1974, reforçaram a política de distensão e
de abertura, dando visibilidade cada vez maior à oposição e estimulando o aumento da mobilização social
em prol da democratização do regime.
Essa mobilização teve seu auge justamente no
movimento pelas Diretas Já, em que o já então PMDB,
com ﬁguras como Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e Franco Montoro, entre tantos outros – também
foram citados pelo Senador Aloysio Orestes Quércia,
José Richa e tantos outros expoentes do PMDB–, conﬁrmou o papel de protagonista, que consolidaria nas
décadas seguintes.
Hoje ainda, 45 anos depois de seu registro como
MDB, o PMDB é uma das forças mais inﬂuentes na
política nacional. Temos dois milhões de ﬁliados, que
são, no entanto, apenas uma pequena fração dos que
votam regularmente no Partido – na última eleição, tivemos, no total, 66 milhões de votos.
Temos, hoje, Michel Temer, Presidente licenciado do nosso Partido, ocupando a Vice-Presidência
da República. Seis Ministros são ﬁliados ao PMDB.
Elegemos, na última eleição, cinco Governadores,
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oito Vice-Governadores, 78 Deputados Federais, 172
Deputados Estaduais. Somos, ainda, 20 senadores,
1.175 Prefeitos – é o Partido que mais elegeu Prefeitos na eleição passada –, sendo que quatro ocupam
Prefeituras de capitais, e 8.495 Vereadores.
Quero registrar, ao falar dos nossos eleitos, o Deputado Federal Natan Donadon, do PMDB de Rondônia,
Vice-Presidente do PMDB do nosso Estado. Eu era o
Presidente até poucos dias. Ao assumir a Presidência
Nacional, licenciei-me e assumiu a Presidência o Dr. Ércio Muniz, que foi Vice-Governador, Deputado Federal,
Presidente da OAB-Rondônia e membro do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Temos, também, a Deputada Federal Marinha
Raupp, já no quinto mandato. Não é o quinto mandato
pelo PMDB. Foram três mandatos pelo PMDB e dois
pelo PSDB, porque tínhamos uma aliança – o Aloysio
foi Deputado também – e a Deputada Marinha tirou
dois mandatos pelo PSDB. Agora, já está no terceiro mandato pelo PMDB. Cinco mandatos e foi eleita,
agora, como a terceira mais votada do Brasil, proporcionalmente, em Rondônia, com mais de 100 mil votos
– quase 15% dos votos do Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas
por sua história, por sua penetração em todo o País,
por seu tamanho, o PMDB, inevitavelmente, tem um
papel importante a desempenhar na governabilidade.
Não bastasse isso, por suas diretrizes e princípios, o
PMDB sempre esteve comprometido com a sustentabilidade das instituições e com a democracia, componentes indispensáveis do estado de justiça e de prosperidade a que todos aspiramos.
Cientes da história que construímos ao longo
dos últimos 45 anos e conscientes da responsabilidade que assumimos com ela, estamos, desde sempre,
comprometidos com a estabilidade e com a sustentabilidade, no horizonte de nosso compromisso com a
justiça social e com a democracia.
O PMDB foi aliado leal – por entender que, naquele momento, o Brasil ganhava um novo rumo – do
Presidente Itamar Franco e do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, por oito anos. O PMDB esteve
aliado, ajudando na governabilidade e nas conquistas sociais do nosso Partido, mas já começou com
José Sarney, como Presidente da República, por cinco
anos. Eu falei, no dia da homenagem que realizamos,
num jantar em Brasília, recentemente, já iniciando a
comemoração dos 45 anos, que o Presidente Sarney
foi muito importante na transição democrática e que o
Brasil chorou duas vezes: primeiro, de emoção e alegria com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney
no Colégio Eleitoral; depois, chorou com a morte de
Tancredo Neves, que não tivemos a felicidade de ver na
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Presidência da República. O Presidente José Sarney,
ao assumir o Governo, procurou fazer uma transição
tranquila e serena. De lá para cá, o Brasil tem vivido
uma democracia plena e isso tem trazido grandes resultados para a sociedade brasileira.
Não foi diferente com o Governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, um Governo que deu continuidade aos programas sociais implantados por José
Sarney e Fernando Henrique, aperfeiçoando e melhorando. Deu certo, porque o Brasil experimenta, hoje,
um grande crescimento econômico, tirando mais de 40
milhões de brasileiros da linha de pobreza e levandoos para a classe média.
Esses avanços, o PMDB ajudou a construir no
nosso País.
Não vai ser diferente com a Presidente Dilma.
Estive, recentemente, na reunião do conselho político
de que faço parte e lá ﬁcaram, representando o PMDB,
o Líder no Senado, Romero Jucá; o Líder do PMDB
no Senado, Renan Calheiros; e o Líder do PMDB na
Câmara dos Deputados, Henrique Alves.
Vamos cumprir o nosso papel, dado o tamanho
do PMDB, a responsabilidade do PMDB, vamos ajudar
a Presidente Dilma na governabilidade e nas conquistas sociais do nosso País.
Quero ﬁnalizar, Srªs e Srs. Senadores, compartilhando com todos os meus correligionários aqui no
Congresso Nacional, Deputados Federais e Senadores,
assim como com todos os Governadores, Deputados
Estaduais, Prefeitos e Vereadores de nosso Partido,
minhas congratulações pelos 45 anos de história do
PMDB, felicitando a cada um pela forma como vêm,
constantemente, contribuindo para construção de um
País mais democrático e mais justo, honrando a história
e a tradição de nosso grande Partido, o PMDB.
O Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é o que é hoje graças à ajuda e à contribuição do
PMDB.
Era o tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Valdir Raupp, quero cumprimentar
V. Exª pelo pronunciamento dos 45 anos do nosso
PMDB – e podíamos lembrar MDB e depois PMDB –,
sempre na resistência, na trincheira de luta, em busca de liberdade. Permita-me lembrar, simbolicamente,
porque fui Constituinte com eles e, na época, ambos,
grandes líderes de todos nós na Assembleia Nacional
Constituinte, Ulysses Guimarães e Mário Covas, já
falecidos, ambos, à época, do PMDB. Tenho uma referência muito grande de ambos. Não é porque V. Exª
está aqui, Senador Aloysio, mas seguidamente falo ino
plenário, que Mário Covas, na verdade, foi o grande
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Líder de nós todos – lembro-me, na oportunidade, na
Assembleia Nacional Constituinte e V. Exª naturalmente
acompanhou. Ulysses presidia e o Mário Covas era o
nosso grande líder, líder de todos nós. Falo isso com
enorme satisfação.
Lembro-me – já contei esse episódio – de que,
quanto ao direito de greve, conseguimos costurar uma
bela redação. Ele disse: “Olha, Paim, só há um jeito: vai
lá e fala com o Jarbas Passarinho, que eu defendo por
um lado, e ele defende também...” Ambos defenderam
e foi aprovado por unanimidade o texto que está na
Constituição relativo ao direito de greve.
Senador Valdir Raupp, vou convidar V. Exª para
presidir, para que eu use da palavra. (Pausa.)
O Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir
Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Concedemos a palavra ao nobre e grande Senador do Rio Grande do Sul e do Brasil Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Valdir Raupp, vou falar amanhã sobre o nosso trabalho com o autismo.
Quero lembrar aqui, rapidamente, em uma preliminar, que o autismo é uma síndrome que atinge quase
dois milhões de brasileiros.
Em criança, o autismo é mais comum do que o
câncer, a AIDS e a própria diabetes.
No mundo, a ONU estima que existem mais de
70 milhões de pessoas com autismo.
O azul é considerado a cor do autismo. E eles
pedem, aqui – e eu tenho trabalhado muito com eles
ao longo desses anos –, está aqui um pequeno cartaz
que eles me mandaram, que diz: “O azul é considerado a cor do autismo. Vista azul e ilumine algo de azul,
no dia 02 de abril!”
Senador Vaudir Raupp, quero dizer que quando
eu presidia a Comissão de Direitos Humanos há dois
anos – agora voltei a presidi-la –, realizávamos audiências com autistas. Foram momentos inesquecíveis, pela
força e ﬁbra dos familiares, das lideranças e daqueles
homens, mulheres e crianças que são autistas. Falo
de forma muito delicada, não quero sequer falar que
se trata de uma doença, digo que é uma deﬁciência,
cujo nome é autismo.
Vou me permitir, já que agora são 20h44min, dizer a V. Exª que recebi uma carta, muito linda, da Srª
Berenice Piana de Piana, Diretora Administrativa do
Adefa, que é a entidade dos autistas.
Diz ela:
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Sr. Senador, tive hoje oportunidade de
assistir o seu pronunciamento pela TV Senado, onde relatava a sua emoção sobre a luta
dos aposentados, quando esteve aqui no Rio,
na Avenida Rio Branco.
Fiquei realmente emocionada, pois passo
naquela avenida toda semana e acompanho
a sua trajetória como político. Fico feliz em
saber que temos no Senado Senadores que
têm essa cara do povo, que se emocionam
com o povo e que vão para o meio dele sem
preconceito e nenhuma reserva. Senadores
assim não esquecem as suas origens. Isso é
muito importante, meu Senador.
Aqui estou na qualidade de representante
dos autistas, dos seus familiares. Desta vez,
quero lhe pedir que volte ao Rio de Janeiro,
para subir o conosco o Corcovado, estar junto
ao Cristo Redentor no dia 01 de abril, quando
vamos celebrar um momento único, o primeiro
na história deste País.
Vamos iluminar o Cristo Redentor de azul,
ao cair da tarde, às 18h, em homenagem aos
autistas de todo País, rogando a Deus misericórdia para os excluídos de tratamento, de
educação, de lazer, de vida social.
Queremos, Senador, que esteja conosco levantando essa bandeira, falando por nós
e recebendo essa homenagem pelo que já
tem feito em prol do autista brasileiro. A luta
é grande. Só foi dado o primeiro passo. Não
podemos recuar. Nesse dia, Senador, em outros locais importantes do País e do mundo,
vamos iluminar de azul, como já relatei, em
outro documento que lhe mandei. Essa é uma
justa homenagem aos autistas.
Solicitamos também que V. Exª interceda
para que haja iluminação do prédio do Senado
de azul nesse dia. Esperamos que compreenda
a importância tanto do azul nesse dia quanto
da sua presença aqui no Rio de Janeiro. Lembro a V. Exª que, naquela audiência histórica,
no dia 24 de novembro de 2009, nossa voz
passou a ser a sua voz em Brasília, em todo
País. Os vídeos dos seus pronunciamentos
sobre o autismo estão na página de todos os
companheiros pelo Brasil afora.
Por todas razões que temos para crer
que essa é uma luta séria, de políticos sérios, e V. Exª no Senado tem mostrado isso,
essa é uma luta do povo. Nós o esperamos.
O Cristo Redentor abraça os autistas nesse
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dia. Nós o esperamos com respeito e admiração de sempre.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Paim, um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não.
Em seguida darei o aparte a V. Exª, antes, porém, vou
complementar dizendo que, com alegria, recebi do
Presidente Sarney o seguinte documento:
Nos termos da solicitação contida no OF.
Nº 013/11 – CDH, datado de 16.03.2011, cópia anexa, do Exmº Sr. Senador Paulo Paim,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa desta Casa Legislativa, solicito a V. Sa. veriﬁcar a possibilidade
de providenciar a iluminação do Palácio do
Congresso Nacional na cor azul, a partir das
18 horas do dia 2 de abril próximo vindouro,
como contribuição para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Atenciosamente,
José Sarney
O Senador Sarney já encaminhou o ofício para
a Superintendência do Distrito Federal, que já deu o
retorno, em outro documento, dizendo que a Superintendência do IPHAN do Distrito Federal, respondendo
o seguinte ao Exmº Sr. José Sarney:
Em atenção ao Of. Nº 239/20110-Presid
do Senado Federal, sobre o assunto em epígrafe, informo que autorizo a iluminação do
Palácio do Congresso Nacional na cor azul,
no próximo dia 2 de bril de 2011.
Aproveitei, antes de dar o aparte a V. Exª, para
dizer que o Congresso estará iluminado, a pedido dos
autistas, na cor azul.
Parabéns ao DF!
Parabéns ao Presidente José Sarney, que, de
pronto, atendeu esse pedido dos autistas!
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Parabéns a V. Exª também, Senador Paim, por essa luta
tão bonita, pelo que quero me associar a V. Exª. Nós,
brasileiros, ainda temos uma dívida com os autistas.
Ainda não investimos os recursos necessários à pesquisa, ao tratamento, ao apoio às famílias, às escolas
que tratam deles. Se olharmos na Internet, veremos
que, hoje, nos Estados Unidos, meninos que eram autistas antes estão com uma vida normal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem!
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – E
isso nos empolga. Acho que a luta de V. Exª merece
o aplauso de nós todos. Então, gostaria de, aqui, me
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solidarizar com V. Exª nessa luta. Coloco-me à disposição no que for necessário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Crivella. Agradeço o aparte. Com
certeza, estaremos juntos. V. Exª faz parte da Comissão de Direitos Humanos e estava lá no dia em que
encaminhamos esse requerimento. Tenho certeza de
que dará todo apoio a esse movimento no Brasil e
no mundo, porque, no dia 2 de abril, acontecerá um
movimento internacional, em que diversos prédios do
mundo estarão iluminados com a cor azul.
Sr. Presidente, ainda vou fazer só este pequeno
pronunciamento, para permitir que outros Senadores
possam usar a palavra, mas não tenho como não falar. Primeiro, quero dizer que ﬁquei feliz. Confesso que,
hoje pela manhã, naquela sessão histórica dos vinte
anos do Mercosul, eu estava um pouco indignado, pois
há mais de três meses que o Mercosul não se reúne
porque não chegamos a um entendimento, Câmara e
Senado, para votar um projeto de resolução que, de
uma vez por todas, decida a nossa participação no
Mercosul. Felizmente – e sei que Senador Romero Jucá
contribuiu –, a Câmara e o Senado se entenderam, já
há uma decisão das duas Mesas e, na primeira sessão, agora, do Congresso, vamos aprovar o projeto de
resolução que vai permitir que indiquemos, então, os
Senadores e Deputados que vão continuar participando
do Mercosul até a votação deﬁnitiva, que, acredito eu,
será junto com as eleições municipais de 2012.
Mas quero aqui falar um pouquinho ainda sobre o Mercosul, e é o único pronunciamento que farei
nesta noite.
Aproveito o momento em que o Senado Federal realiza uma sessão tão importante para celebrar
os vinte anos do Mercosul e, aqui, da tribuna, quero
abordar uma situação que está deixando os exportadores de calçados e de máquinas agrícolas muito,
muito preocupados.
Recebi nota oﬁcial da Associação Brasileira da
Indústria de Calçados (Abicalçados) informando sobre
os sucessivos atrasos na liberação das licenças não
automáticas de importação de calçados, não por falha
do Brasil, por parte da Argentina. Desde o início do mês
de março, a entidade passou a receber relatos de que
a situação está se agravando. Segundo levantamento
da entidade, dezenove empresas estão sendo afetadas por essa situação e, até o momento, 865 mil pares ainda estão sem liberação de documentação para
permitir a entrada do produto no país vizinho.
Em 2010, o Brasil exportou 14 milhões de pares
para a Argentina, no valor de US$167,3 milhões. Uma
das empresas que tem carga à espera de liberação em
seus depósitos é a West Coast, de Ivoti, no Rio Grande
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do Sul. O Gerente de Exportação, John Schmidt, ligoume e disse que, neste momento, 10% da produção
voltada para a Argentina espera a licença há 90 dias;
36% espera há 70 dias; e 14%, há 60 dias.
O prazo máximo para a liberação, conforme a
OMC, que foi acordado com o governo argentino, é de
60 dias, e, no entanto, os atrasos chegam a mais de
120 dias, quase que um boicote por parte da Argentina
em matéria da nossa produção.
Para minimizar a situação, a Abicalçados vinha
conversando diretamente com o governo argentino.
Acontece que, nos últimos tempos, o governo argentino nem sequer responde aos contatos. A Abicalçados
informa que foram registradas perdas consideráveis
por parte dos fabricantes e, caso a situação não seja
resolvida com urgência, toda a temporada estará em
risco, com sérios danos às marcas e aos investimentos
feitos pelo setor no país vizinho.
Quero dizer também que não é só o setor de calçados. Na mesma situação está o setor de máquinas
agrícolas. Pelo menos 1.200 máquinas estão retidas
em depósitos e pátios de empresas brasileiras à espera da tal de licença de importação que a Argentina
não concede.
O levantamento dos volumes retidos foi feito pela
Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Autônomos (ANFAVEA). Em 17 de fevereiro, a Argentina
aumentou a lista de produtos que precisam de licença não automática para importação de 400 para 600
itens, alegando necessidade de proteger a indústria
local, ou seja, lá da Argentina.
Os contratos já feitos e emperrados pela burocracia da Argentina correspondem hoje a mais de US$150
milhões. O Brasil envia 7 mil tratores e 1,5 mil colheitadeiras por ano, e, com esse volume, detém 80% do
mercado. Detém pela capacidade do empresariado
nacional. Agora, não podem eles boicotar, coisa que
não estamos fazendo aqui.
Conversei com alguns espaços de governo, não
falarei aqui para não criar nenhum melindre diplomático, mas, se continuar assim, vai ter de haver reação
também da parte do Brasil. Não estou falando aqui oﬁcialmente por ninguém, mas sei que o caminho será
esse se o quadro continuar dessa forma.
A fatia é signiﬁcativa para o fabricante nacional
porque corresponde a 30% de tudo o que eles vendem
para o exterior e a 5% de tudo o que produzem.
Tenho aqui as palavras do Vice-Presidente da
Anfavea, o Sr. Milton Rego. Diz ele: “É legítimo um
governo querer desenvolver sua indústria, o que não
é legítimo é rasgar o acordo automotivo do Mercosul,
que não prevê as tais licenças não automáticas”. As
licenças são automáticas.
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Então, respeitosamente, faço um apelo ao governo da Argentina – o Brasil está fazendo a sua parte – para que esse quadro não continue. O Governo
brasileiro está fazendo contato quase que diariamente
para mudar esse quadro.
Os setores de calçados e máquinas agrícolas
são fortes geradores de emprego e de renda e, portanto – acordo é acordo –, não podemos concordar
com essa situação.
A criação de medidas protecionistas de forma
unilateral, como essa que a Argentina está realizando, deverá ser levada à OMC (Organização Mundial
do Comércio).
O Mercosul é um processo de integração econômica de livre circulação de bens, serviços, trabalho
e capital. Não podemos admitir essas atitudes dentro
do bloco, sob pena de submeter o país dissidente a
sanções previstas no mercado internacional.
O Governo brasileiro está agindo e vai agir com
rigor em relação a essa questão, como forma de manter a estabilidade das relações comerciais e fortalecer
o Mercosul.
Eu me inscrevi agora pelo Bloco e fui contemplado, de modo que estarei no Mercosul. E não quero
que o Mercosul se transforme em um espaço de briga
permanente porque um ou outro país não está cumprindo aquilo que foi acordado, ou seja, acordos que
são fruto da própria existência do Mercosul.
Era isso.
Faço o registro desses vinte anos. Não gostaria
de fazer dessa forma, mas ﬁz porque entendo que a
Argentina não pode continuar agindo assim. Acordo no
âmbito do Mercosul tem que ser cumprido, e o Brasil
está fazendo a sua parte.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Mesa se soma a V. Exª na luta pelos autistas
e em defesa do Mercosul, em especial da formação
dos parlamentares do Mercosul.
Concedemos a palavra ao Líder do Governo,
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero louvar a ação do Senador Paim
e registrar que, realmente, essa situação de exportação para a Argentina precisa de uma providência. O
Governo brasileiro está atento e, com certeza, esperamos realmente que, com todo o apelo, com toda a
ação que está sendo feita, possa ser resolvida essa
pendência que gera graves prejuízos para empresários
brasileiros, principalmente do sul do País.
Mas gostaria, Sr. Presidente, de registrar que se
encerrou hoje a primeira reunião realizada pela Pre-
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sidente Dilma Rousseff com o Conselho Político dos
partidos aliados. Aliás, V. Exª estava presente, como
Presidente do PMDB. Uma reunião extremamente proveitosa. Todos os líderes partidários dos partidos do Bloco, da Câmara e do Senado, junto com os Presidentes
dos partidos, com as direções partidárias. Discutimos
a questão da economia brasileira e vários programas
e projetos que o Governo deverá lançar.
Como exemplo, informou a Presidente Dilma que,
na próxima segunda-feira, em Minas Gerais, será lançado o programa da Rede Cegonha, exatamente para
proteger as gestantes e as crianças que estão nascendo no nosso Brasil, um compromisso de campanha,
um programa apresentado durante a campanha e que
será lançado agora pelo Ministério da Saúde.
Então, quero registrar a importância desse debate, dessa construção coletiva. A Presidente Dilma
foi muito feliz ao dizer que os programas serão discutidos com a sua base partidária no Congresso, que a
base tem um papel importante na ação que o Governo
pretende empreender e na responsabilidade com que
vai gerir este País.
Portanto, gostaria de, ao fazer este registro, agradecer a todos os líderes partidários do Senado e da
Câmara e aos dirigentes partidários que participaram
dessa reunião, junto com o Ministro Guido Mantega,
o Ministro Antônio Palocci e o Ministro Luiz Sérgio,
debatendo questões importantes e demonstrando a
união dos partidos que formam a coalizão que governa hoje o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – V. Exª tem absoluta razão, ao dizer que foi uma
reunião altamente produtiva, e a fala da Presidenta Dilma, a do Ministro da Fazenda e a do Ministro Palocci
foram tranquilizadoras tanto para a base aliada do Governo no Congresso, como para a população brasileira,
dando conta de que a inﬂação está completamente sob
controle, de que ela não vai ultrapassar a meta estabelecida e de que o crescimento do PIB, certamente,
ﬁcará acima dos 4,5%. Portanto, é uma notícia alvissareira, positiva, para a Nação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 276, DE 2011
Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
ex-Senador e ex-Deputado Federal Affonso Camargo,
ocorrido nesta data, em Curitiba, Paraná:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao
Estado de Sua Excelência.
Sala das Sessões, 24 de março de 2011. – Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União
o Aviso no 220-GP/TCU, de 2011, na origem, em aditamento ao Aviso nº 163-GP/TCU/2011, informando
que foram reclassiﬁcados os indícios de irregularidade
grave detectados na reforma, adequação e ampliação
do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional
de Conﬁns/Tancredo Neves.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 25 de março do corrente.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 220-GP/TCU
Brasília, 22 de março de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em aditamento ao Aviso nº 163-GP/TCU de 3-32011, informo a Vossa Excelência que, consoante
deliberação deste Tribunal (cópia anexa), foram reclassiﬁcados os indícios de irregularidade para grave
detectados na seguinte obra:
s 0!# 2EFORMA ADEQUAÀâO E AMPLIAÀâO DO
Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional
do Conﬁns/Tancredo Neves.
Por ﬁm, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência, para os esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, – Ministro Benjamin Zymler,
Presidente.
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OF. Nº 30/11-GLDEM

AVISO Nº 163-GP/TCU
Brasília, 3 de março de 2011

Brasília, 24 de março de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília – DF
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indicamos a Senadora
Kátia Abreu para compor, como suplente, a Comissão
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 527, adotada e publicada em
18 de março de 2011, que “Altera a Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, cria
a Secretaria de Aviação Civil, altera a legislação da
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC e
da EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA – Infraero, cria cargos de Ministro
de Estado e cargos em comissão, dispõe sobre a contratação de controladores de tráfego aéreo temporário,
cria cargos de Controlador de Tráfego Aéreo.”
Atenciosamente, Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

Em cumprimento ao disposto no caput do art.
99 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 (LDO
2011), informo a Vossa Excelência que, consoante deliberações (cópia anexa) deste Tribunal, foram
constatados novos indícios de irregularidade grave
na seguinte obra:
s 0!# 2EFORMA ADEQUAÀâO E AMPLIAÀâO DO
Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional
de Conﬁns/Tancredo Neves.
Comunico ainda que, conforme publicado no Diário Oﬁcial da União de 17-2-2011, Seção 3, página
16, a Infraero suspendeu, para adequações, o Edital
da Concorrência Internacional nº 10/DALC/SBCF/2010
relativo à obra em comento.
Por ﬁm, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência designa a Senadora Kátia Abreu,
como membro suplente, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 527,
de 2011, que “Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, cria a Secretaria de
Aviação Civil, altera a legislação da Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC e da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, cria cargos
de Ministro de Estado e cargos em comissão, dispõe
sobre a contratação de controladores de tráfego aéreo
temporários, cria cargos de Controlador de Tráfego Aéreo”, de conformidade com o Ofício nº 030/11-GLDEM,
da Liderança do DEM no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:

São lidos os seguintes:
OF. N° 3/201 1-PRES/CDR
Brasilia, 22 de março de 2011
Assunto: Criação de Subcomissão Permanente.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que durante a 2ª
Reunião Extraordinária, realizada no dia 2 de março
do corrente, foi aprovado, nos termos do art. 73 do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o Requerimento n° 02/2011-CDR, de iniciativa do Senador
Wellington Dias, que cria, no âmbito desta Comissão,
a “Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do
Nordeste.”
Já durante a 3ª Reunião Ordinária, realizada
dia 16 de março, foram designados Os membros da
Subcomissão, bem como ﬁxada sua composição, nos
termos do art. 89, inciso IV, do RISF conforme relação a seguir:
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Segue, em anexo, cópia do Requerimento de
criação da Subcomissão, lista de votação do mesmo,
notas taquigráﬁcas da 2ª e 3ª Reuniões.
Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
OF. N° 22/2011-PRES/CDR
Brasília, 22 de março de 2011
Assunto: Criação de Subcomissão Permanente.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que durante a 2ª
Reunião Extraordinária,realizada no dia 2 de março do
corrente, foi aprovado, nos termos do art. 73 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o Requerimento nº 01/2011-CDR, de iniciativa da Senadora Vanessa Grazziotin, que cria, no âmbito desta Comissão,
a Subcomissão Permanente da Amazônia”.
Já durante a 3º Reunião Ordinária, realizada
no dia 16 de março, foram designados os membros
da Subcomissão Permanente, bem coma ﬁxada sua
composição, nos termos do art. 69, inciso IV, do RISF,
conforme relação a seguir:

1) Vaga cedida pelo Senador Benedito de Lira em 16-03-2011

Segue, em anexo, cópia do Requerimento de criação da Subcomissão, lista de votação do mesmo, bem
como as notas taquigráﬁcas da 2ª e 3ª Reuniões.
Respeitosamente, – Senador Benetido de Lira,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência recebeu projetos, da Câmara
dos Deputados.
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 3 a 6, de
2011, vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 21 horas)
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Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
24-3-2011
Quinta-feira
10h – Reunião da Mesa Diretora
Sala de Audiências
11h – Cerimônia de Assinatura de Convênios com
Municípios para a Construção de Creches do PAC2.
Presidência da República
12h30 – Ministro Hélio Mosimann (STJ)
Sala de Audiências
14h – Sessão no período do expediente para Comemorar os 20 anos do Mercado Comum do Sul
– MERCOSUL
Plenário
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Ata da 36ª Sessão, Não Deliberativa
em 25 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Pedro Simon, Roberto Requião e Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e encerrase às 12 horas e 46 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Havendo 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 recebeu expediente do Diretor-Geral

Adjunto do Senado Federal, de 22 de março de 2011,
prestando esclarecimentos em resposta ao Requerimento nº 213, de 2011, do Senador Itamar Franco.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– 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 vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito é o Senador João Pedro.
Senador João Pedro com a palavra.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Paulo Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
venho a esta tribuna registrar para o meu Estado, o
Amazonas, mas, fundamentalmente, para as cidades
que estão localizadas na nossa fronteira, com o Peru
e com a Colômbia, precisamente as cidades de Atalaia
do Norte, Benjamim Constant e Tabatinga, cidades que
compõem a fronteira com esses países. Quero chamar
a atenção que a cidade de Tabatinga, no Amazonas,
tem uma ligação por uma avenida, a avenida da Amizade, como é conhecida, com a cidade de Letícia, que
é a capital da Amazônia colombiana.
Pois bem, quero falar para esses brasileiros, falar para esses amazônidas de uma conversa que tive
com o Ministro da Educação, Fernando Haddad. Com
o Ministro, tratei da tramitação de um projeto de lei que
tenho sobre a criação de uma universidade entre os
países que compõem a Pan-Amazônia. Este projeto,
no momento, encontra-se na Câmara, porque saiu do
Senado e saiu aprovado.
Quero registrar aqui que, nesses últimos anos,
dois fatos importantes aconteceram no interior do Amazonas: a extensão das duas universidades que nós
temos no Estado, a Universidade Estadual, a UEA, e
a Universidade Federal, que saíram da capital para o
interior. É uma presença importante das universidades
em várias cidades do interior do Amazonas.
Isso chega a ser revolucionário porque o jovem
e a jovem que querem estudar não precisam deixar o
interior para a capital. Isto é relevante, o crescimento,
a presença da universidade federal e da universidade
estadual no interior do Amazonas.
Mas discuto, Sr. Presidente, de forma diferenciada, a criação de uma universidade que possa estudar,
reﬂetir, pesquisar a Pan-Amazônia, a Amazônia, este
grande e diverso, ao mesmo tempo, bioma que compõe
oito Estados nacionais como Bolívia, Peru, Equador,
Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana, países que
formam um mundo diferente por conta da diversidade
étnica, da presença da biomassa, da água doce, de
populações milenares que vivem nessa região. Então,
criar uma universidade entre os países que compõem
a Pan-Amazônia, para mim é um diferencial, Sr. Presidente.
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O Brasil, nesses últimos anos, criou uma universidade – salvo engano, está no Paraná, no Estado do
Senador Requião –, dialogando com os países do Mercosul. O Brasil, nesses últimos anos, criou uma universidade, dialogando, construindo um futuro melhor com
a África. Mas falta essa relação, e por dentro de uma
academia, com os países do norte do Brasil.
Então, criar uma universidade na fronteira do
Brasil com esses países e criar uma universidade na
tríplice fronteira com Colômbia e com Peru é um diferencial na relação histórica entre esses povos, mas
é um diferencial histórico entre as populações que vivem na Amazônia peruana, que vivem na Amazônia
colombiana e bem ao lado da Amazônia da Venezuela.
É também romper, Sr. Presidente, com uma cultura de
como tratar a fronteira brasileira, tratar não do ponto de
vista da concepção militar, mas tratar as fronteiras, os
povos, a dinâmica da fronteira de forma diferenciada. E
nada melhor que uma universidade implantada, aberta
à juventude desses países que compõem a fronteira
do Brasil, a fronteira norte do nosso País.
Sr. Presidente, na conversa que tive com o Ministro Fernando Haddad, quero registrar que, sobre essa
pauta de criarmos uma universidade na fronteira com
o foco de estudar a Amazônia, o homem da Amazônia,
a mulher da Amazônia, os povos da Amazônia, não
foi a primeira conversa. Foi a terceira conversa com o
Ministro de Estado. E saí feliz desse encontro, porque
o Ministro da Educação compreendeu a estratégia, o
alcance de criarmos uma universidade na fronteira do
Brasil com esses povos, com esses países, como a
Colômbia e o Peru.
Mas a ideia da universidade é envolvermos os
países da Pan-Amazônia, é termos uma academia que
possa estudar o passado, o presente, mas, principalmente, o futuro da Amazônia.
Não podemos tratar, como brasileiros, como Estado Nação, apenas a Amazônia Brasileira, que é o
maior território da Pan-Amazônia.
Vejam que, há dois anos, nós começamos a discutir as duas hidrelétricas no rio Madeira, no Estado
de Rondônia. Pois bem, o rio Madeira não é só nacional, é binacional, nasce lá nas alturas da Bolívia.
Então, como fazer as barragens sem discutir com o
país vizinho, com o país fronteiriço? Como discutir um
projeto soberano do nosso País sem dialogar com o
país vizinho que tem também no rio Madeira uma via
cultural e econômica?
Então, nós precisamos discutir o conjunto da Amazônia. Nós precisamos ter a mesma preocupação com
esse bioma, com essa biodiversidade, com as riquezas da Amazônia e, principalmente, com os povos da
Amazônia: os povos ribeirinhos, os povos indígenas,
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os professores, os comerciantes, os educadores, os
poetas, os empresários, os políticos.
Nós precisamos intensiﬁcar esse diálogo.
Então, Sr. Presidente, voltando ao mérito desse
discurso, desse registro, nós estamos dando passos
importantes, no sentido de fazermos uma integração verdadeiramente solidária com os povos da PanAmazônia.
Ontem, nós estávamos discutindo aqui 20 anos
do Mercosul. E o Mercosul avançou muito, mas falta
muito ainda, principalmente ampliar o Mercosul dos
quatro países, para a Venezuela, que falta ser aprovada
pelo Congresso do Paraguai. Mas países como o Peru,
países como a Colômbia, países como o Equador, nós
precisamos ter esses países no bloco do Mercosul.
Tivemos uma sessão especial inesquecível no dia
de ontem, com a presença, com a fala de dezenas de
Senadores. Nós precisamos dar continuidade a uma
política de integração – não de dominação, mas de integração, não de exploração –, e criar uma universidade
na fronteira do meu Estado, do Amazonas, da tríplice
fronteira. Criar uma universidade para a juventude da
Colômbia, para a juventude do Peru, da Venezuela, dos
brasileiros que estão ali na fronteira, é construir uma
nova história, é fazer uma nova história.
Espero que as nossas populações, os brasileiros
da nossa fronteira, possam discutir e aprofundar mais
esse projeto. O Ministro Fernando Haddad está empenhado em construir, em abrir esse novo horizonte,
numa perspectiva contemporânea, cidadã, de construirmos uma universidade no presente, mas pensando no
futuro da nossa Amazônia, da nossa Pan-Amazônia,
para os povos que vivem nas fronteiras do Brasil, da
Colômbia, do Peru, da Venezuela, naquele ponto ali,
no noroeste do nosso País.
Sr. Presidente, além da conversa sobre a universidade, já com o nome preestabelecido de PanUniversidade, Universidade Pan-Amazônica – UPAM,
o Ministro Fernando Haddad também garantiu a construção no Amazonas de dois IFAMs, das escolas técnicas, das antigas escolas técnicas, nas cidades de
Tefé e Humaitá. Humaitá, uma cidade grande, situada
no rio Madeira, na Transamazônia, na BR-230, uma
cidade histórica no sul do Amazonas, a construção de
um IFAM, de um instituto tecnológico.
Eu quero aplaudir o Ministro Fernando Haddad
por essa decisão.
Da mesma forma, a cidade de Tefé, que está situada na margem direita do rio Solimões, uma cidade
história, o epicentro do nosso Estado, o Amazonas. A
construção dessa escola do IFAM, em Tefé, é mudar
radicalmente a história daquele Município e dar, sem
dúvida alguma, uma perspectiva de futuro para a ju-
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ventude da cidade de Tefé, com qualidade, segurança
e conhecimento.
A saída para a Amazônia, para os povos da Amazônia, é pelo conhecimento, é dominando o conhecimento.
Então, quero registrar aqui a ampliação desse
projeto. A construção do instituto tecnológico e de uma
universidade na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia é fazer uma história diferente.
Então, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer
nesta manhã de sexta-feira, no Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador João Pedro.
O segundo orador, pela ordem de inscrição, é o
Senador Garibaldi Alves. V. Exª está com a palavra.
Se V. Exª quiser falar daí, pode fazê-lo, ou falar
da tribuna. V. Exª pode escolher, tem total liberdade.
O senhor pode ﬁcar à vontade. Se sentir-se bem, falar
em pé ou falar sentado é indiferente. O Senador aqui
é que manda. Fique à vontade. Ou da tribuna, ou sentado ou em pé, V Exª é quem decide.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, neste
meu primeiro pronunciamento na tribuna do Senado
Federal, desejo, inicialmente, saudar todos os eminentes membros desta Casa do Congresso Nacional, Srªs
e Srs. Senadores, com a certeza de que todos nós saberemos trabalhar juntos em benefício do Brasil.
Estou convicto de que poderemos todos trabalhar em prol do bem comum, do interesse público,
procurando a solução das mais importantes questões
nacionais, defendendo e preservando os interesses
do Brasil, independentemente de ﬁliação partidária
ou ideológica.
Estarei sempre com os olhos, a mente e o coração voltados para o meu povo do Rio Grande do Norte, para o povo do Nordeste e, principalmente, para os
nossos irmãos mais pobres, mais necessitados e mais
excluídos da sociedade, para aqueles que se encontram abaixo da chamada “linha de pobreza”.
O Nordeste brasileiro se encontrava, até metade
do século passado, entre as regiões mais subdesenvolvidas do mundo, ao lado de Índia, Burma (Niamar)
e Haiti, o que parecia um problema insolúvel que sempre muito preocupava a todos nós que temos responsabilidade política.
Nos últimos anos, o Nordeste se desenvolveu,
melhorou, e não mais se encontra naquela situação
deplorável do século passado, quando a renda média
per capita era apenas de 50 dólares.
No entanto, para tristeza nossa, o Nordeste ainda
hoje tem muita pobreza. Milhares e milhares de pesso-
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as em situação de extrema penúria, o que ainda nos
deixa na situação de um Brasil pobre e um Brasil rico,
algo inaceitável em pleno século XXI.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no meu exercício de Senador da República, a prioridade será a
luta em prol do desenvolvimento social e econômico
da Região Nordeste, e particularmente do meu Estado, o Rio Grande do Norte.
Procurarei cumprir essa missão e esse dever de
maneira rigorosa, como um compromisso de honra
para com os nossos irmãos pobres, mais excluídos e
mais necessitados.
Em decorrência desse meu compromisso, quero
reiterar minha preocupação com os pequenos agricultores da região do semiárido nordestino: homens
e mulheres que enfrentam, em todos os dias de suas
vidas, uma luta muito difícil para obter o necessário
para sobrevivência.
Esses pequenos agricultores trabalham com poucos recursos técnicos e econômicos, e geralmente
vivem da mão para a boca, sem possibilidade de conseguir uma melhor condição de vida.
Tenho plena convicção de que o Nordeste necessita, com urgência, de um novo impulso em sua
economia, de novos mecanismos sociais e econômicos que garantam melhores condições de vida aos
agricultores do semiárido.
Em nossa história recente, tivemos diversas políticas públicas que contribuíram para reduzir os efeitos
negativos das grandes secas, como a política de açudagem, do antigo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (Dnocs).
A política de açudagem nos deixou grande número de reservatórios, mas não completou sua ação,
pois existe muita água acumulada em diversos açudes
nordestinos, sem a realização da necessária política
de irrigação.
As modernas políticas de desenvolvimento representadas pela ação do Banco do Nordeste, criado por
Getúlio Vargas, e da Sudene, criada pelo Presidente
Juscelino Kubitschek, com o objetivo de realizar a redenção do Nordeste, também necessitam de novos
instrumentos e novos mecanismos para realizar o sonho de nosso desenvolvimento.
Melhoramos, certamente, e melhoramos muito
em termos de crescimento econômico, mas ainda precisamos melhorar em termos de distribuição de renda,
de riqueza e de inclusão social.
A Presidenta Dilma Rousseff, em seu discurso
de posse, esteve muito bem inspirada ao colocar como
prioridade absoluta do seu Governo acabar com a miséria absoluta.
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Um País que pretende ocupar uma posição de
destaque entre as maiores economias do planeta
não pode conviver com bolsões de pobreza e de miséria. Não podemos admitir tal incoerência social e
política.
Estaremos sempre ao lado da primeira Presidenta, Dilma Rousseff, unindo forças para que possamos eliminar a pobreza e a miséria deste País tão
rico e com tão grande potencial de desenvolvimento
na economia, na educação, na pesquisa cientíﬁca e
tecnológica.
Como um homem que acredita na pesquisa cientíﬁca e tecnológica, e na importância da agricultura
para o nosso desenvolvimento, quero aqui ressaltar
a relevância do papel da Embrapa para a melhoria
das condições de vida dos pequenos agricultores do
Nordeste.
Não posso deixar de mencionar a enorme perda
para a economia rural do Rio Grande do Norte causada
pela praga do bicudo, que destruiu a quase totalidade
das plantações de algodão de nosso Estado.
Até hoje o Rio Grande do Norte sofre as consequências sociais e econômicas negativas decorrentes
da praga bicudo. Mais uma vez, os maiores prejudicados são os nossos pequenos agricultores, que vivem
da agricultura de subsistência.
Deixo aqui o meu apelo para que a Embrapa dê
novo impulso em suas pesquisas para o desenvolvimento da agricultura do semiárido nordestino, para que
possamos aumentar os níveis de produção e produtividade e eliminar pragas como a do bicudo e outras
que prejudicam a nossa agricultura.
Encerro este meu pronunciamento com os olhos
voltados para os meus irmãos mais necessitados, e
com a garantia de que farei tudo pra cumprir meus
deveres como Senador da República em defesa do
desenvolvimento do Brasil, do Nordeste e do Rio Grande do Norte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Senador Garibaldi Alves.
Tenho certeza de que os expectadores da TV
Senado perceberam a sua emoção quando defende
principalmente os mais pobres do nosso País, do seu
Estado e do Nordeste.
Esta Presidência soma-se ao seu pronunciamento.
Meus cumprimentos, V. Exª é um orgulho para todos
nós, como é também o seu ﬁlho, nosso querido amigo
Senador, Ministro Garibaldi Alves Filho.
Parabéns a V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN)
– Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
Roberto Requião, por permuta que realizamos eu, o
Senador Eduardo Amorim e V. Exª.
V. Exª com a palavra pelo tempo necessário para
o seu pronunciamento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paim, Srs. Senadores, alguém
me disse outro dia que criticar o Governo é tão bom que
não deveria ser monopólio da Oposição. E nós, da base
do Governo, podemos e devemos, em determinadas
oportunidades, exercitar a crítica construtiva.
Fiquei pasmo com as notícias de que, na vinda
do Presidente Obama ao Brasil, a segurança norteamericana submeteu nossos Ministros a uma revista
absolutamente vexatória e, segundo a mídia e os blogs,
incluiu até mesmo a retirada dos sapatos, o que cria
um categoria nova de Ministros que se submeteram
a esse tratamento.
Seria, Senador Paim, de uma forma irônica, a categoria dos Ministros “Recoletos Descalços”. Recoletos,
dos mosteiros dos recolhidos, e descalços porque se
submeteram a isso. Evidente que não podemos atribuir
isso ao Presidente norte-americano, mas aos desvios
da sua segurança e à absurda tolerância por parte da
nossa gente. Fica aqui, então, a minha crítica: é preciso que brasileiros se comportem com mais galhardia.
Não representavam, nesse momento, pessoas físicas
que poderiam ser revistadas na visita de um Presidente
americano, representavam o Governo brasileiro.
Como disse, eu pretendia fazer um discurso sobre a vinda do Presidente Obama ao Brasil, mas, de
repente, recebo no meu gabinete via e-mail, um artigo
sobre a visita de Mr. Obama, escrito pelo Wladimir Pomar, datado de 21/3/2011. Precioso o artigo.
Substituo o discurso que pretendia fazer, então,
pela leitura desse pertinente e adequado artigo do
Wladimir:
“O Sr. Obama aterrissou no Brasil cheio
de simpatia. Aﬁnal, boa parte da população
brasileira ainda não está informada de que o
eleitorado norte-americano foi vítima de um
embuste e a grande imprensa fez tudo a seu
alcance para promover a simpatia do casal e
o charme da Srª Michele.”
Eu, particularmente, Senador Paim, me regozijei
com a eleição do negro Obama para a Presidência dos
Estados Unidos da América do Norte. Eu nunca esperei
mudanças radicais, absolutas ou mesmo consistentes
na política externa americana, mas vi na eleição do
Obama uma conciliação dos Estados Unidos consigo
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mesmos – os Estados Unidos do “Mississipi em Chamas”, os Estados Unidos do racismo, reﬂetindo e se
conciliando num avanço considerável na sua história e
no seu processo civilizatório. Que ﬁque claro isso.
Mas continuo a leitura do artigo do Wladimir:
A grande mídia não mediu esforços para
encobrir a grave crise econômica e social que
assola aquele grande país, omitir a manutenção da mesma política externa que levou os
Estados Unidos ao atoleiro do Afeganistão e
do Iraque e encobrir o apoio do governo norteamericano aos governos ditatoriais da África
do Norte e da Arábia.
Em resumo, fez de tudo para dourar a
pílula do que deseja realmente Mr. Obama em
sua viagem ao Brasil. E tem sido incapaz de
mostrar sua afronta ao Brasil, tipo Bush Filho,
ao ordenar o bombardeamento da Líbia em seu
primeiro dia de visita ao governo brasileiro.
Apesar de falar em paz e cooperação,
Sr. Obama demonstrou que pratica guerra
e imposição. Embora tenha dito ter apreço à
pretensão brasileira de participar do Conselho de Segurança da ONU, não avançou um til
sequer na promessa vaga de continuar trabalhando com todos pela reforma daquele órgão
multilateral. E não deu qualquer sinal de que
afrouxará as barreiras à entrada dos produtos
brasileiros no mercado estadunidense.
Em outras palavras, o Sr. Obama esbanjou simpatia, tanto a própria quanto a fabricada, mas não se mostrou disposto a pagar nem
um cafezinho. Isso não acontece por acaso.
Já antes da catástrofe que assola o Japão,
os Estados Unidos enfrentavam uma crescente diﬁculdade para colocar seus bônus do
Tesouro, indispensáveis para ﬁnanciar seus
diferentes déﬁcits e para salvar seus bancos
da bancarrota.
O Japão interrompera a aquisição daqueles títulos, a China procurava outras formas de aplicar seus excedentes ﬁnanceiros,
os países árabes produtores de petróleo se
resguardavam diante dos levantes populares e
até a Grã-Bretanha, ﬁel aliada dos EUA, se via
obrigada a direcionar seus recursos ﬁnanceiros para pagar a dívida pública. Diante desses
movimentos, o FED já se via constrangido a
comprar mais de 70% das emissões dos bônus de seu próprio Tesouro.
E continua o artigo de Wladimir:
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A tríplice catástrofe que se abateu sobre o povo japonês pressionará o governo do
Japão a despejar seus recursos ﬁnanceiros
na reconstrução das regiões destruídas, na
adoção de medidas radicais para substituir
alimentos e outros bens contaminados pelas
radiações nucleares, e na reativação da economia japonesa. Nessas condições, o Japão
pode se transformar-se de grande comprador
de bônus do Tesouro americano em vendedor
desses bônus no mercado internacional. Combinada aos demais fatores que já afetavam o
mercado desses títulos, a situação japonesa
pode representar um golpe destruidor sobre o
principal mecanismo utilizado pelos Estados
Unidos para ﬁnanciar a continuidade de sua
economia.
Nessas condições, será muito difícil ao
governo do Sr. Obama tratar adequadamente
seus débitos internos e internacionais, manter
suas taxas de juros no atual patamar próximo
de zero, utilizar eﬁcientemente a desvalorização do dólar como fator de elevação da competitividade de seus produtos e de reativação
de sua economia, e resolver a favor dos Democratas a disputa fratricida que estão mantendo
com os radicais republicanos. Na verdade, o We
Can do Sr. Obama está se tornando, cada vez
mais, em We Cannot. Aﬁnal, não é preciso ser
um analista arguto para notar que nenhum de
seus compromissos eleitorais foi cumprido.
Para agravar o quadro geral da crise
norte-americana, a decisão do governo Obama de estimular seus aliados sauditas e de
outros países árabes a intervir no Bahrein e
reprimir as manifestações populares dos povos árabes por melhores condições de vida,
reformas democráticas e soberania nacional,
já representavam medidas perigosas que podiam tornar ainda mais caótica a situação das
regiões do norte da África e da Península Arábica, tanto do ponto de vista político, quanto
social e econômico. O que, inevitavelmente, rebaterá desfavoravelmente sobre a crise
norte-americana.
A decisão, em conjunto com a França,
Inglaterra e Itália, de intervir nos negócios internos da Líbia, com pretextos idênticos aos
utilizados no Afeganistão e no Iraque, pode
agravar ainda mais, exponencialmente, todos
os fatores de instabilidade e caos presentes
no cenário mundial e no cenário interno norteamericano, a começar pelo potencial fator de
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elevação do preço do petróleo, a principal fonte
energética da economia norte-americana.
Mas podemos agregar a tudo isso outros
fatores de crise. Os preços das demais commodities minerais e agrícolas devem continuar
se elevando. O Japão terá grandes diﬁculdades
para continuar abastecendo o mercado mundial de componentes eletrônicos vitais para o
funcionamento da economia global altamente
informatizada. Haverá uma parada obrigatória,
mesmo momentânea, para a revisão dos projetos de energia nuclear, agravando os problemas produtivos em países, como a França, que
possuem fortes cadeias industriais voltadas
para esse setor.
Talvez por isso, com a França tendo uma
forte indústria bélica, o governo Sarkozi tenha
se mostrado tão belicista em relação à Líbia.
Supõe, como os antigos imperialistas, que a
guerra pode ser um instrumento de reativação econômica. Nem se deu conta de que os
custos astronômicos dos atuais equipamentos bélicos vão agravar ainda mais a crise ﬁnanceira da zona do euro. E que os custos de
reconstrução das áreas destruídas pesarão
consideravelmente, seja sobre os orçamentos já em crise, seja sobre a posição política
desses falcões.
Por tudo isso, talvez possamos aﬁrmar
que os Estados Unidos, assim como seus
aliados europeus, não estão em condições
de transformar simpatia em projetos positivos.
Para comprovar isso, basta examinar a posição
dos Estados Unidos diante da tríplice tragédia
japonesa. Eles estão sem qualquer condição
de contribuir com qualquer ajuda ﬁnanceira ou
com a abertura de seus mercados. Depois, vão
reclamar da China, que, segundo muitos analistas, é a única que se acha em condições de
oferecer uma ajuda ﬁnanceira real ao Japão
e abrir seu mercado para a recuperação das
empresas e da economia japonesa.
O mesmo em relação ao Brasil. Mr. Obama quer maior abertura para os produtos norteamericanos sem reduzir em nada os entraves
à entrada da carne, etanol, sucos, algodão e
outros produtos brasileiros no mercado norteamericano. Também não quer equilibrar a balança comercial entre os dois países. Mas Mr.
Obama ofereceu ﬁnanciamentos de um bilhão
de dólares como se estivesse ofertando a maior
fortuna do mundo.
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A presidenta Dilma poderia ter dito a
ele que o Brasil está ﬁnanciando os Estados Unidos em cerca de 8 bilhões de dóllares
anuais, que é o saldo dos EUA no comércio
com o Brasil. Também poderia ter dito que os
chineses, apenas para a exploração do présal, ﬁnanciaram US$ 10 bilhões. Talvez não o
tenha feito por educação e também porque,
aﬁnal, mesmo não pagando nem o cafezinho,
a simpatia do casal Obama é inegável.”
Este artigo de Wladimir Pomar substitui meu
discurso. Minha intenção, ao trazê-lo ao plenário do
Senado e à TV Senado, é me contrapor a essa unanimidade da mídia ao fazer elogio do que não pode
ser elogiado, essa pressão absoluta pela condução
da opinião pública.
Quando, Senador Pedro Simon, faço a crítica
aos famosos Ministros Recoletos Descalços, que se
submeteram a uma revista humilhante, quero fazer
aqui também o elogio pela omissão da presença do
ex-Presidente Lula no encontro com o presidente americano. Sem a menor sombra de dúvida, do ponto de
vista da aﬁrmação da nacionalidade, a ausência de
Lula preencheu uma grande lacuna.
Como disse Obama, talvez num momento de
ironia, aﬁrmo hoje aqui que cada vez mais no Brasil,
Lula é o “cara”.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos pelo pronunciamento, Senador
Roberto Requião.
Senador Pedro Simon, já que sou o próximo orador inscrito; em seguida, será a Senadora Ana Amelia;
peço a V. Exª para presidir, assim V. Exª poderá chamar
a mim e a Senadora Ana Amelia, e ela chama V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Pergunto se não vai criar problema na Casa por nós três
sermos do Rio Grande do Sul. Que ﬁque claro que é
porque não há outra solução. Estamos só nós três.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Não tem problema. V. Exª vem presidir, me chama,
eu saio; V. Exª chama a Senadora, e eu posso presidir
para que V. Exª possa falar.
O Senador Pedro Simon, neste momento, assume
a Presidência para que eu faça o meu pronunciamento
e, em seguida, falará a Senadora Ana Amelia.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Pedro Simon, Senador Roberto Requião, Senadora Ana Amelia, nesta manhã de
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sexta-feira, venho à tribuna principalmente para fazer
uma homenagem às famílias dos portadores de autismo – meninos, meninas e adultos – que convivem
com autismo.
Sr. Presidente, confesso a V. Exª que, neste momento, forma-se uma rede para assistir à TV Senado
devido à organização dos familiares de autistas e dos
próprios autistas para que eu pudesse fazer essa homenagem pela luta de homens e mulheres, independentemente de idade, para terem seu lugar ao sol.
Tive a honra de ser convidado a participar das
celebrações relativas ao Dia Internacional para Conscientização do Autismo, que acontecerá no Rio de
Janeiro nos dias 1º e 2 de abril. Seria, para mim, de
fato muito gratiﬁcante poder estar lá em momento tão
especial, pois todos sabem o quanto estou engajado
nessa luta em favor dos autistas. Não poder estar com
eles me deixa muito triste. Confesso aos senhores que
tentei de todas as formas adequar a minha caminhada
para estar lá com os senhores e com as senhoras, mas
não foi possível, não houve jeito. Meu pensamento,
assim mesmo, estará com vocês. E ﬁca aqui também
a minha profunda gratidão pelo carinho com que insistiram para que eu fosse ao Rio de Janeiro. Sei que
será um momento muito bonito, um momento único,
um momento incrível.
Senador Simon, vou tomar a liberdade de ler aqui,
da tribuna, a carta que recebi da entidade que organiza
esse evento no Brasil e, naturalmente, com os devidos
correspondentes em todo o mundo.
Diz a carta:
Caro Senador Paulo Paim,
Hoje tive a oportunidade de assistir ao
seu pronunciamento na TV Senado, onde relativa sua emoção ao desﬁlar no Bloco dos
Aposentados pela Avenida Rio Branco!
Fiquei igualmente emocionada, pois passo naquela avenida toda semana e acompanho sua trajetória como político [e de outros
Senadores e Deputados].
Fico feliz sabendo que temos no Senado
[alguns Senadores que têm a cara do povo]
alguém parecido com o povo, que se emociona com o povo e vai para o meio deles sem
preconceitos e sem reservas [lá no meio do
povo. É sinal que esses Senadores não se esqueceram de suas raízes, suas origens, e isso
é muito importante, caro Senador!
Aqui estou agora na qualidade de representante dos autistas, dos seus familiares,
desta vez para lhe pedir que volte, volte ao
Rio de Janeiro. Desta vez para subir conosco
o Corcovado, estar junto ao Cristo Redentor,
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no dia 1º de abril, quando vamos celebrar um
momento único, primeiro na história deste País!
Vamos iluminar o Cristo Redentor de azul, vai
ser ao cair da tarde, às 18 horas, em homenagem aos autistas de todo o País e do mundo.
Rogaremos a Deus misericórdia para os excluídos de tratamento, de educação, de lazer,
de vida social. Queremos que esteja conosco,
levantando essa bandeira, falando por nós e
recebendo nossa homenagem pelo que já tem
feito em prol do autista brasileiro.
A luta é grande, só foi dado o primeiro
passo, não podemos recuar.
Nesse dia, Senador, outros locais importantes de todo o País e do o mundo se iluminarão de azul, como já relatei em outra correspondência, em homenagem aos autistas.
Solicitamos a V. Exª, no início de março,
a iluminação do prédio do Senado de azul
nesse dia.
E aí eu posso agora informar a ela, com alegria,
que encaminhei o requerimento no dia 16 de março,
e o Presidente Sarney acolheu o nosso requerimento
e fez o seguinte encaminhamento:
Nos termos da solicitação contida no Ofício 13/11, de março, cópia anexa, do Exmº Sr.
Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos, solicito a V. Sª que autorize a iluminação do Palácio do Congresso
Nacional na cor azul no dia 2 de abril próximo
vindouro, a partir das 18 horas, como contribuição para o Dia Mundial da Consciência do
Autismo.
Foi o Senador José Sarney quem remeteu essa
correspondência, com a minha anexada, ao Sr. Alfredo Gastal, Superintendente Estadual do Iphan no
Distrito Federal.
Ele responde ao Sr. Presidente Sarney, atendendo a ofício de S. Exª e do Presidente da Comissão de
Direitos Humanos:
“(...) sobre o assunto em epígrafe, informo que autorizo a iluminação do palácio do
Congresso Nacional na cor azul no próximo
dia 2 de abril de 2011.”
Enﬁm, está garantido que, no dia 2 de abril, às
18 horas, o Congresso vai iluminado com a cor azul.
Então, já dou a resposta à carta remetida mediante
esse encaminhamento.
Informo ainda que, segundo ela lembra aqui:
“Depois daquela inesquecível audiência, Senador,
de 24 de novembro de 2009, nossa voz passou a ser
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ouvida em Brasília e em todo o País”. Ela refere-se à
audiência que realizamos na Comissão de Direitos
Humanos há dois anos.
Os vídeos daquela audiência, a fala, os pronunciamentos sobre o autismo “estão na página de todos
os companheiros pelo Brasil afora”.
“Por todas as razões que temos podemos
crer que és um político sério e do povo.
Nós o esperaremos.
O Cristo Redentor abraça os autistas
nesse dia.
Nós o esperaremos!
Com o respeito e a admiração de sempre.
Atenciosamente,
Berenice Piana de Piana, Diretora Administrativa da Adefa.”
Sr. Presidente, na tarde do dia 1º de abril, às 18
horas, no Corcovado, o Cristo Redentor, uma das sete
maravilhas do mundo, será iluminado de azul, a cor do
autismo. Na ocasião, o nosso companheiro que esteve
também na audiência pública o amigo Saulo Lucas,
tenor e autista, cantará a Ave Maria.
Várias entidades estarão presentes e vão-se
manifestar, vestindo azul, numa única ação, erguendo
uma só voz, em prol dos autistas, com a frase “Cristo
abraça os autistas”.
No dia 2 de abril, prédios e monumentos públicos
em todo o mundo se iluminarão de azul para lembrar
da necessidade de se incluírem essas pessoas nas
políticas de atendimento médico, educacional, social
e naturalmente no trabalho.
Os autistas, por meio da frase, que é deles, “se
você acender uma luz azul no dia 2 de abril, os autistas certamente sentirão o seu carinho onde quer que
estejam”, estão convocando – e nós nos somamos a
eles – o Brasil a iluminar de azul suas casas e estabelecimentos, prédios públicos nesse dia.
Sr. Presidente, em relação ao pedido feito, está
garantido que o Congresso Nacional estará iluminado pelas luzes azuis no dia 2. O Senado Federal será
iluminado de azul.
Confesso, Sr. Presidente, que não poderei estar
no Rio, porque estarei em Goiás e voltarei à tarde a
Brasília, mas quero dizer que estarei aqui, em frente
à rampa do Congresso Nacional, vestindo azul e naturalmente torcendo muito, muito por esse movimento.
Claro que vamos rezar a Ave Maria que o meu amigo
tenor Lucas cantará lá no Cristo Redentor.
Não estarei em frente ao Cristo, mas estarei em
frente à rampa no momento em que as luzes azuis forem ligadas. Nesse dia, eu tenho certeza de que todos
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nós, todos, todos, vamos sorrir, talvez vamos chorar,
vamos cantar, vamos dançar e vamos nos comprometer, cada vez mais, com esta luta.
Sr. Presidente, ﬁz um pedido à Diretora Administrativa da Adefa, Srª Berenice Piana, para que me
represente no evento e leia a seguinte mensagem que
escrevi, respondendo a sua carta, mostrando que, de
uma forma ou de outra, eu estaria lá no Rio, celebrando
a grandeza que reside em cada um dos seus ﬁlhos.
Remeti a carta no seguinte sentido:
“Meus bons amigos e amigas, imagino que momento lindo vocês estão vivendo neste momento único
aí no Rio de Janeiro. Neste momento de reﬂexão, gostaria de dizer que, felizmente, já faz certo tempo que o
autismo não é mais sinônimo de exclusão social.
O avanço dos conhecimentos médicos possibilitou o surgimento de novos tratamentos e abordagens
educacionais. A compreensão dos pais de que seu ﬁlho poderá ter uma vida independente e feliz também
faz toda a diferença para o desenvolvimento de uma
criança autista.
É importante que a sociedade compreenda que
o autismo não se manifesta sempre da mesma forma,
como muitas vezes é retratado pela mídia e como às
vezes podemos ver até mesmo no cinema ou na televisão, o que contribui para uma visão que coloca o
autismo como uma doença que atinge as pessoas de
maneira igual.
O autismo, senhores e senhoras, varia de pessoa
para pessoa, e essa compreensão que deve levar a uma
abordagem terapêutica e educativa individualizada. Os
pais, os professores também nunca devem buscar uma
saída na educação nos autistas mediante o isolamento ou a privação do convívio com outras crianças. Os
tratamentos que usam animais, por exemplo, a equoterapia, devem ser incentivados, porque estimulam o
desenvolvimento da criança autista.
Vocês devem lembrar que, quando na Comissão
de Direitos Humanos ﬁzemos aquela primeira audiência
pública, abordamos o tema autismo de forma propositiva, de forma positiva.
Na ocasião, lembro como se fosse hoje, que vocês, que são o sujeito dessa história que aqui estou
relatando, me entregaram uma sugestão de texto para
projeto de lei”.
Eu dizia: aqui no Senado nós temos a Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
“Recebi a proposta do projeto de lei que institui o Sistema Nacional Integrado de Atendimento à
Pessoa Autista em que estão registradas demandas
como vida digna, igualdade, saúde, integridade física
e moral, livre desenvolvimento de personalidade, educação e trabalho”.
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Também sei que vocês querem que a pessoa
diagnosticada como autista ou portadora do Transtorno Global do Desenvolvimento seja reconhecida como
portadora de deﬁciência, disto decorrentes todos os
benefícios legais e a proteção especial estatal dispensados àqueles que são deﬁcientes. Notadamente, as
garantias previstas na Constituição da República do
Brasil e as normas infraconstitucionais estarão também
garantindo os direitos dos autistas.
Quero que vocês saibam que nós somos parceiros nessa empreitada, na conquista dos seus direitos.
Eu sou solidário a todo esse movimento
Aproveito este momento para anunciar que, na
próxima quinta-feira, 31 de março, aprovaremos, na
Comissão de Direitos Humanos, o relatório da Senadora Ana Rita sobre o projeto que discorri, que, à
época, vocês encaminharam, e eu ﬁz o procedimento
legal, via Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa. Lembro que, na época, o Senador Flávio
Arns fez o parecer. Hoje, S. Exª é Vice-Governador do
Paraná. Tenho certeza de que S. Exª também estará
de azul.
Chegou, ﬁnalmente, o momento de festejar, pois
o projeto que vocês elaboraram, com o parecer, no primeiro momento, do Senador Flávio Arns e, agora, da
Senadora Ana Rita, foi muito positivo. Estou com ele
aqui, o qual traz a vitória de uma importante etapa na
luta dos autistas.
Quero dizer que já encaminhei, na Comissão, requerimento de urgência para que o projeto seja votado
com a rapidez que vocês esperam.
O dia 2 de abril é o Dia Internacional para a Conscientização do Autismo. Isso que vocês estão fazendo,
sem dúvida, é fazer com que a consciência de cada
homem, de cada mulher, neste País, ilumine-se, como
iluminamos as cidades, colocando luz sobre uma questão que por tanto tempo foi quase que evitada.
Este – repito – é um momento especial. É a primeira vez que esta data é celebrada em âmbito nacional e internacional. Espero que, a cada dia, todos nós
possamos ter, acima de tudo, o olhar individualizado,
o olhar especial sobre o ser humano, ou seja, que tão
importante quanto o diagnóstico seja o atendimento
especial que deverá ser dispensado aos autistas.
Meu abraço afetuoso e luz, muita luz é o que desejo para todos vocês – na verdade, para todos nós,
para todo o povo brasileiro, enﬁm, para toda a humanidade. Que, no abraço do Cristo, acolhedor e universal,
possamos repousar nossas reﬂexões e encontrar as
melhores respostas e a força necessária para alcançar
os nossos bons propósitos.
Sr. Presidente, termino dizendo que gostaria
muito de convidar os autistas, quem sabe, e os fami-
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liares de Brasília, para participarem da audiência que
acontecerá na quinta-feira, às 9 horas, que vai ser
uma homenagem às senhoras, aos senhores, a você,
menino, menina, enﬁm, que está nos ouvindo ou assistindo neste momento.
Será na Comissão de Direitos Humanos, na
sala 2.
A Senadora Ana Rita vai apresentar o seu relatório. Será lido e será votado – estou convicto – por unanimidade. Participem! Caso não possam vir, assistam à
TV Senado nesta quinta-feira. Será uma linda sessão
de homenagem, com resultado concreto, aprovando a
lei dos sonhos de todos os senhores e senhoras, como
também de todos nós.
Quero garantir que o requerimento de urgência
também será aprovado. Meu pedido a todos que me
escutam ou que me veem neste momento é que somem a sua boa energia à causa dos autistas.
Isso vai ser palco também lá do Rio de Janeiro,
e termino só lendo aqui – há diversas versões da avemaria, mas eu me dei o direito de trazer neste momento
esta – a Ave Maria escrita por Vicente Paiva e Jayme
Redondo. Diz:
Ave, Maria, dos seus andores
Rogai por nós os pecadores
Abençoai estas terras morenas
Seus rios, seus campos e as noites serenas
Abençoai as cascatas e as borboletas
Que enfeitam as matas
Ave, Maria, cremos em vós
Virgem Maria, rogai por nós
Ouvi as preces [desses tantos autistas], murmúrios de luz
Que aos céus ascendem e o vento conduz
Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós
Sr. Presidente, essa minha fala seria mais ou menos o pronunciamento que eu faria no Rio de Janeiro e
me pediram que eu ﬁzesse hoje, para que eles possam
divulgar o compromisso do Senado de estar nos dias
1 e 2, com luzes azuis, e da aprovação do projeto que
eu recebi dos autistas e que teve dois Relatores, Flávio
Arns e Ana Rita, que está aqui nas minhas mãos.
Já li o relatório. Excelente relatório. Parabéns,
Flávio Arns! Parabéns, Senadora Ana Rita!
Sr. Presidente, eu ainda vou-me permitir, neste
momento, já que estão aqui no plenário V. Exªs, Senador Simon e Senadora Ana Amelia, avançar um pouco
mais no meu tempo, nesta sexta-feira, para fazer uma
pequena homenagem à nossa querida capital de todos
os gaúchos, Porto Alegre.
Amanhã, 26 de março, é aniversário da capital
gaúcha, Porto Alegre. A nossa capital, que encanta,
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está completando 239 anos. Porto Alegre, certamente, é
uma alegria para o povo do Rio Grande e do Brasil.
É a nossa cidade e capital que sempre esteve no
centro dos acontecimentos políticos e sociais do Estado
e do País, ao longo da sua história. Terra de um povo
guerreiro, cuja história registra sua coragem frente às
adversidades e à luta por seus ideais.
É cidade sinônimo de qualidade de vida, capital
de progresso, de conquistas sociais, que enche de
orgulho com o alto índice de alfabetização e de escolaridade, com seu trânsito considerado modelo no
País, com a qualidade de suas creches comunitárias,
com a coleta seletiva do lixo.
É cidade respeitada em todo o Brasil pela construção do orçamento participativo.
Foi a cidade do primeiro Fórum Social Mundial,
implantado, à época, pelo Governo de Olívio Dutra e
Miguel Rossetto, que buscaram aprofundar a relação
da prefeitura com a cidadania, fazendo da participação popular prioridade para o fortalecimento da democracia.
A Sra. Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Senador,
V. Exª me permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Concederei um aparte em seguida a V. Exª, só quero concluir
esse raciocínio.
É Município que respeita, Senadora Ana Amelia,
seus marcos históricos, que no centro, no seu cerne
conserva belezas ímpares, como a Praça da Matriz;
a Santa Casa de Misericórdia, marco de medicina do
Estado; a Biblioteca Pública; a Praça da Alfândega; o
Museu de Artes do Rio Grande do Sul; o prédio antigo dos Correios; o Museu Júlio de Castilhos; a Casa
de Cultura Mário Quintana, grande Mário Quintana; o
Theatro São Pedro e tantas outras obras notáveis. O
nosso pôr do sol do Guaíba, inesquecível! Eu, às vezes,
caminho e ﬁco a assistir o pôr do sol do Guaíba.
Enﬁm, Sr. Presidente, não se distinguem somente como patrimônio arquitetônico, mas também pela
eﬁciência no cumprimento do ideal a que se destinam,
enchendo nosso coração de brio e satisfação, de coragem e de alegria.
Falar de Porto Alegre, Senadora Ana Amelia,
Senador Simon, Senador Requião, é falar de um povo
acolhedor. É gente que sabe valorizar o trabalho, a
cultura, o lazer e a vida. É lembrar dos transeuntes do
nosso Mercado Público Central, ou ali da rua da praia,
ou do Brique da Redenção, ou ainda das pessoas que
caminham pelos parques da cidade ou ali no calçadão
da nossa Ipanema, a praia do nosso Guaíba.
É lembrar daqueles que passeiam pelo Jardim
Botânico para conhecer o seu acervo natural, ou também daqueles que se divertem ali no bairro chamado
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Cidade Baixa, que encanta com seus bares que relembram a boemia dos anos 50.
Descrever Porto Alegre é pensá-la em versos
como uma bela poesia, mágica em seu pôr-do-sol,
grandiosa na alma de sua gente e aconchegante em
sua esplêndida singularidade. É lembrar, Sr. Presidente, de cada momento das nossas vidas, ali, em Porto
Alegre. Eu, se fosse aqui relatar tudo, precisaria de
mais uma hora.
Enﬁm, eu quero antes de passar o aparte a V.
Exª, deixar aqui o meu abraço forte, caloroso, saudoso e cheio de orgulho para todo o povo gaúcho e sua
capital Porto Alegre.
Que a nossa capital continue brilhando, sempre,
sempre, cada vez mais, e enchendo de orgulho a gente gaúcha, como também de alegria, de magia e de
encantamento!
Senadora Ana Amelia, permita-me ainda – vou
terminar, Senador Simon – fazer uma pequena homenagem, Senador Requião, para um poeta que não
é do meu Partido e que foi meu adversário algumas
vezes, inclusive.
Termino com a canção de autoria do ex-Senador
José Fogaça, do PMDB, gravada por sua esposa Isabela – e aí vou permitir o aparte –, em que Fogaça e
Isabela dizem: Porto Alegre é Demais.
Eu ouvi muitas e muitas vezes esta música. E,
como não sei cantar, só vou ler aqui:
Porto Alegre é Demais
Porto Alegre é que tem
Um jeito legal
É lá que as gurias etc. e tal
Nas manhãs de domingo
Esperando o Gre-Nal
Passear pelo Brique
Num alto astral
Porto Alegre me faz
Tão sentimental
Porto Alegre me dói
Não diga a ninguém
Porto Alegre me tem
Não leve a mal
A saudade é demais
É lá que eu vivo em paz
Quem dera eu pudesse
Ligar o rádio e ouvir
Uma nova canção
Do Kleiton e Kledir
Andar pelos bares
Nas noites de abril
Roubar de repente
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Um beijo fadio.
Porto Alegre é demais!
Senadora Ana Amelia.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Meu querido
Senador Paulo Paim, o senhor tirou o meu aparte...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas sempre será bem-vindo.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – ... porque
estou com a gravação aqui de Porto Alegre é Demais,...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Que é
linda, linda!
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – ... do nosso
querido Senador José Fogaça.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E Isabela, sua esposa.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – E a esposa dele, que faz a melhor interpretação. Vamos ver se
é possível que os nossos telespectadores ouçam na
voz dela:
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aí é brabo! Não vou disputar com ela!
(Procede-se à execução do áudio.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Perfeito,
perfeito!
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – É apenas
para homenagear. Um abraço ao nosso querido Senador, ex-Prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, e
também ao nosso José Fortunati, que está com um
grande desaﬁo atualmente, com toda a administração municipal, com o apoio do Governo do Estado,
para preparar a nossa capital para a Copa de 2014.
Como cidadã honorária de Porto Alegre, não poderia
deixar de apoiar esta manifestação pelo aniversário
da nossa mui leal e valorosa Porto Alegre. Obrigada,
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senadora Ana Amelia.
Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador, só para demonstrar a minha perplexidade:
como é que pode ser poeta sem ser do seu Partido?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Simon, agradeço a tolerância de V. Exª, sei que fui bem
além do tempo, mas foi uma forma de eu falar um pouco
do autista, que mexe tanto com as nossas emoções,
e também da nossa querida Capital.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Se V. Exª quiser mais uma hora para falar sobre Porto Alegre, pode falar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Falar do
Fogaça, do Fortunati...
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Quero dizer também que tenho um carinho enorme por ambos. Já estivemos em campos diferentes,
mas o Fortunati foi, inclusive, nosso Líder aqui do PT,
na Bancada Federal, e, quanto ao Fogaça, já tivemos
momentos de disputa para o Senado, mas sempre de
uma forma muito respeitosa. Permita que eu dê até
este depoimento em relação ao Fogaça. Sabe que,
um dia, num debate para o Senado, o Fogaça disse:
“Olha, Paim, vieram me dizer isso e isso de você”. Ele
respondeu: “Isso é baixaria, isso não faço. Perco as
eleições, mas não aceito esse tipo de debate”.
Então, ﬁca aqui meu respeito ao Fogaça. Tenho
um respeito muito grande por ele, como também pelo
Fortunati, e a Senadora Ana Amelia percebeu que o
nosso debate lá com o Senador Rigotto também foi
nesse alto nível. Isso é um orgulho para a tradição da
política e para o nosso querido Rio Grande.
Obrigado, Senador Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Com a palavra, a Senadora Ana Amelia.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Senador Pedro Simon, que preside esta sessão não
deliberativa nesta manhã de sexta-feira, espero que o
senhor seja, em relação ao tempo, tão generoso quanto foi com nosso amigo Paulo Paim – e sei que será.
Senadores, Senadoras, nossos telespectadores da
TV Senado, ontem, o nosso Jornal do Senado deu a
informação de que propus aqui a banda larga barata
e rápida em todo o País, porque a inclusão digital é
também a inclusão social.
Fiz uma referência aqui aos Municípios que estão
integrando o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Jacuí. Os não gaúchos, quando se fala
na região, ﬁcam sem a informação precisa do que se
está falando quando se fala em Alto Jacuí. Na verdade, fazem parte deste Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal 25 Municípios, de algumas cidades
que o Brasil inteiro, pelas referências, ou pelos seus
habitantes, ou por quem nasceu lá, podem identiﬁcar
facilmente. É o caso, por exemplo de Carazinho, terra
de Leonel Brizola; Cruz Alta, onde nasceu o nosso grande Érico Veríssimo; Tapera, conhecida como a Cidade
da Cultura; Soledade, a cidade das pedras preciosas
e das jóias de uma famosa feira internacional, Exposol, e Lagoa dos Três Cantos, um pequeno Município
que, em 2002, realizou um regime coletivo dos seus
moradores, cujo impacto foi tão impressionante que
até ﬁgurou numa edição do Jornal New York Times,
dos Estados Unidos.
Ontem, então, falei sobre isso e sua importância,
citando especiﬁcamente dois casos: primeiro, a Cidade
Digital de Canela, que é um projeto ousado, desaﬁador,
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revolucionário; um anel de ﬁbra ótica entre as unidades
do Poder Municipal. Numa segunda etapa, pegará todos
os bairros, a área de ensino e, ﬁnalmente, ﬁcará com
wireless, ou ligação sem ﬁo, para toda comunidade de
Canela, que terá acesso por conta desse audacioso e
importante projeto da Cidade Digital.
E o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Jacuí, por esses 25 Municípios, juntou
esforços para criar banda larga também para todos
os Municípios. Eu, então, queria fazer esse registro.
A média de distância de Porto Alegre dessas cidades
está em torno de 350 quilômetros.
O que me traz aqui hoje, Sr. Presidente Pedro Simon, é um tema da maior relevância. Venho tratar de
câncer sob o seu aspecto de direito e cidadania.
No ﬁnal do ano passado, a convite do meu amigo e
correligionário, o Vereador José Rodolfo Mantovani, que,
então, presidia a Câmara de Vereadores de Erechim,
um Município que ﬁca na região norte do Rio Grande do Sul, a 360 quilômetros da capital Porto Alegre,
com uma população de 92 mil habitantes, participei,
na condição de mediadora, do Fórum dos Direitos dos
Portadores de Câncer 2010. Na ocasião, tive a grata
oportunidade de conhecer pessoas que se tornaram,
para mim, exemplos de vida por suas histórias de luta
em defesa dos pacientes portadores de câncer e da
assistência e atenção aos seus familiares.
Conheci especialmente uma mulher que me impressionou muito: Drª Antonieta Barbosa, uma advogada pernambucana, que, diagnosticada com câncer
de mama, foi afastada de suas funções por causa do
tratamento. Desde então, essa mulher, brava, empreendeu uma exaustiva batalha em busca de seus direitos e, durante esse processo, descobriu um manancial
de normas que beneﬁciavam o paciente e que eram
completamente desconhecidas da população. Essas
normas, reunidas, originaram o livro Câncer – Direito e cidadania, que apresento agora – pelo menos
a capa –, que explica como a lei pode beneﬁciar pacientes com câncer e suas famílias. Trata-se de um
verdadeiro guia para o enfrentamento do problema,
que oferece informações sobre as características da
doença e conselhos para o seu enfrentamento em
cada etapa desse processo doloroso para o paciente
e para suas famílias.
Mas a principal contribuição dessa obra, Sr. Presidente, diz respeito aos direitos que o portador de
câncer tem e que, muitas vezes, ele e sua família não
conhecem, por não terem a informação. Por exemplo,
direito à aposentadoria especial, auxílio-doença, isenção de Imposto de Renda, gratuidade de medicamentos
e tantos outros que auxiliam o paciente e que não vão
curá-lo, mas, certamente, Senador Mozarildo Caval-
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canti, que é médico, vão atenuar o sofrimento como
cidadão, em função da proteção que o Estado deve
dar a esses pacientes.
A desinformação, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
nossos telespectadores da TV Senado, mata mais do
que o próprio câncer.
Desde que tomei conhecimento do livro, que é, na
verdade, uma obra social, decidi apoiar intensamente
essa iniciativa. Em um primeiro momento, pensei em
reunir esse trabalho de pesquisa da Drª Antonieta Barbosa numa espécie de código especíﬁco, um código dos
direitos dos portadores de câncer. Assim como existe
o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o
Código Penal, eu pensei: por que não um código dos
direitos do paciente com câncer?
Tomei a iniciativa de, claro, fazer uma consulta à
Consultoria Legislativa do Senado, que me ofereceu a
orientação adequada. A Consultoria me disse que não
seria adequada a consolidação dos direitos dos portadores de câncer devido ao fato de que esses direitos
estão inseridos em diferentes legislações já consolidadas. Portanto, retirar esses direitos de sua legislação
original ou especíﬁca poderia provocar o efeito contrário
de desinformação e não de informação, que é o meu
grande objetivo nessa iniciativa. O parecer técnico da
Consultoria do Senado trouxe, então, uma sugestão.
O caso não se trata de uma consolidação, mas, sim,
de uma compilação.
Foi, então, que solicitei à própria autora do livro,
a batalhadora e corajosa Antonieta Barbosa, que produzisse um manual ou uma cartilha que pudesse ser
impressa pela Gráﬁca do Senado e, então, entregue
aos interessados que, gratuitamente – é claro –, receberão esse manual de informações: os portadores
de câncer e seus familiares.
O trabalho de elaboração dessa cartilha resultou
no Manual de Cidadania do Paciente de Câncer, que
apresento aos senhores, porque tem uma grande contribuição a dar em relação a esses direitos.
Ele está aqui ainda e não foi impresso pelo Senado, mas peço ao Sr. Presidente a transcrição, nos
Anais desta Casa, deste trabalho elaborado pela Drª
Antonieta Barbosa: Manual de Cidadania dos Pacientes de Câncer. Aliás, nada disso seria possível
sem o trabalho, a dedicação e o comprometimento da
Drª Antonieta, a quem dedico essa obra e também
homenageio.
Eu também gostaria de registrar a responsabilidade social da Editora Atlas S.A., de São Paulo, a qual
expresso, publicamente, um agradecimento pela parceria nessa iniciativa de interesse público. São essas
atitudes que tornam a crença de que o Brasil pode,
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sim, melhorar e ter um comportamento de grande alcance social.
A minha incursão no mundo das diﬁculdades sofridas pelos portadores de câncer não termina aqui,
Sr. Presidente. Durante o Fórum dos Portadores de
Câncer, acompanhei a palestra da Drª Maira Calefﬁ,
uma médica mastologista, Ph.D. em Medicina e PósDoutora em Genética e Câncer de Mama. Drª Maira
Calefﬁ é Coordenadora, também, do Núcleo Mama
do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Presidente do Instituto da Mama, do Rio Grande do Sul,
o Imama, e Presidente da Federação Brasileira das
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama,
a Femama.
Por isso, eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho
destas duas instituições: o Imama do meu Estado – e
o dos outros Estados que também têm essas iniciativas –, que desenvolve, no caso do Rio Grande do
Sul, uma série de projetos de prevenção, informação
e apoio às mulheres sobre o câncer de mama, que é
um dos de maior índice de mortalidade entre as mulheres, especialmente no meu Estado.
As oﬁcinas preventivas levam informação sobre
a prevenção do câncer a escolas e empresas.
O Programa Mamamóvel circula pelo interior do
Estado, para facilitar o acesso das mulheres à mamograﬁa e às informações sobre a importância do diagnóstico precoce, em um belo caminhão rosa equipado
para essa ﬁnalidade.
Além disso, o Imama e o Femama desenvolvem
atividades de capacitação de proﬁssionais da saúde,
grupos de ajuda, visitas a pacientes, atendimento psicanalítico e psicoterápico e tantas outras atividades
que o tempo de plenário não permite falar. Por isso,
Srªs e Srs. Senadores, recomendo muito que todos
busquem informações sobre as atividades ﬁlantrópicas
desses institutos e, se possível, prestem apoio grande
ao Imama de seus Estados, porque posso atestar a
importância desse trabalho no Rio Grande do Sul.
Mas eu queria, também, destacar aqui a importância de uma instituição que tive a oportunidade de
visitar em Erechim: o Centro de Apoio Oncológico
Luciano, mais conhecido como Caol, presidido por
Marilene Terezinha Rigo, na Cidade de Erechim. A
Marilene é mãe do Luciano, que faleceu, vítima de
câncer, com 17 anos. A família do Luciano, depois de
receber o diagnóstico de que ele só teria três meses
de sobrevida, enfrentou o desespero e iniciou a luta
contra o câncer, ampliando seu prazo de vida para dois
anos e três meses.
Depois da morte do ﬁlho, movida pelo objetivo
de oportunizar apoio, informação e conforto às pessoas portadoras de câncer e seus familiares, a mãe
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do Luciano, a Marilene, reuniu um grupo de pessoas,
que se multiplicou e se uniu em torno de uma causa,
transformando o Caol numa bonita realidade de assistência a essas pessoas.
Desde sua fundação, Senador Mozarildo, o Caol
atende em média a 600 pessoas por ano, de 117 Municípios gaúchos. Além do atendimento direto a pessoas
portadoras de câncer, esse centro, o Caol, desenvolve
o Projeto Doação de Medula, pioneiro no interior do
Estado, e também promove palestras preventivas nas
escolas, entidades e Municípios.
Tenho o prazer de conceder o aparte, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Ana Amelia, ﬁco pelo menos satisfeito – não
posso dizer feliz – de ver uma pessoa como V. Exª
abordar um tema tão sério como é realmente a questão do câncer, que, em qualquer idade, é dramático.
Mas, nas crianças e nas mulheres na idade fértil, acho
que é de um sofrimento terrível. Fiquei muito feliz com
o lançamento que a Presidente Dilma fez em Manaus
do Programa de Atendimento ao Câncer na Mulher.
Não é porque sou ginecologista, mas todos os médicos sabem que, se houvesse boa atenção à saúde da
mulher e à saúde da criança, estaríamos atendendo a
80% dos casos das enfermidades que aﬂigem a população. Infelizmente, é triste constatar. O câncer não é
evitável? É, sim. Se houver prevenção, especialmente
na mulher, mas também na criança, se houver detecção cedo, precocemente, existe cura e até condições
de se evitar – voltando à questão da mulher. Então,
acho que é um tema que o Ministro da Saúde foi feliz
em lançar logo no início gestão da Presidente Dilma,
porque, realmente, não dá para entender por que, no
Brasil, algumas doenças avançam, se temos tecnologia, temos condições, temos centros. É importante
envolver, além dos Governos - porque é um dever do
Governo, isso é constitucional -, também a sociedade,
por solidariedade. É importante que exista um movimento, existam pessoas como V. Exª, que está preocupada em encontrar uma forma de garantir mais os
direitos. Aprovamos aqui, recentemente, um projeto
que dá um auxílio ﬁnanceiro para as famílias pobres
que têm pessoas com câncer, porque, muitas vezes,
essa família não tem condições de se deslocar. Nem
falo na medicação, porque o Estado pode dar e deve
dar, mas não tem condições até para se deslocar, para
se alimentar. Então, é importante que a gente se preocupe mais. Veja que, recentemente, o Ibope fez uma
pesquisa, no período eleitoral, para saber quais eram
as maiores preocupações dos brasileiros. Pensei, Senadora, que fosse sair a questão do emprego...
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A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP - RS) – Da
violência.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – ...da
violência, mas foi a saúde, disparadamente, a maior
preocupação. E é compreensível. O povo realmente
é sábio. Se você não tem saúde, não adianta ter segurança. Se você não tem saúde, não consegue ter
educação. Embora haja essa dicotomia, o que é mais
importante: educar ou cuidar da saúde? Eu diria assim:
têm que caminhar juntas, senão não há jeito, até porque, se não houver educação, não haverá consciência
dos cuidados para não adoecer. Portanto, parabéns
pelo seu pronunciamento.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP - RS) – Meu
caro Senador Mozarildo, sua especialidade reforça a
convicção de que prevenção é o começo da cura.
E eu queria lhe dizer que conheço bem, sou de
uma família que conhece bem: perdi uma irmã, com
44 anos, vítima de câncer de mama; outra é vitoriosa:
há mais de quinze anos, superou o problema, fez a
mastectomia e, com orgulho, trabalha intensamente;
e eu, como área de risco, faço exame preventivo, hoje,
a cada seis meses.
Então, também reforço a sua referência e o destaque de iniciativa louvável, oportuna, necessária e até
urgente tomada pela Presidenta Dilma Rousseff, que,
até como mulher, sabe bem que a principal incidência
de câncer na mulher é o do colo do útero e o câncer
de mama. E o câncer de mama, no meu Estado, é o
de maior incidência de mortalidade.
Então, reforço a sua manifestação e agradeço
imensamente o seu aparte ao meu pronunciamento,
Senador Mozarildo.
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB) – Senadora Ana Amelia, permita-me um aparte?
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP - RS) – Pois
não, Senador Vital do Rêgo, é um prazer.
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB) – Eu
não poderia deixar de me posicionar neste momento,
na condição de médico, quando o canto de V. Exª em
defesa dos pacientes portadores de neoplasia mamária, do câncer de mama, veio ao encontro das minhas
aspirações, da minha formação proﬁssional, da minha
formação cultural. Antes de enveredar sobre o seu belo
pronunciamento, em seu nome, eu gostaria de saudar
as mulheres de Porto Alegre, saudar toda a população
da belíssima capital gaúcha, capital de Pedro Simon,
de Paulo Paim, de tantos homens públicos que nos
orgulham e engrandecem este País. Talvez pela experiência familiar de V. Exª, pelo sofrimento de casa,
talvez pelo compromisso público de assumir uma causa
sendo mulher, municiada por elementos e informações,
V. Exª trouxe a maior arma contra o câncer de mama:
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a informação. A tecnologia médica está avançando.
Hoje nós não podemos ter medo de estágios iniciais
dessa doença. O Governo Federal aponta – até, bem
disse V. Exª, pela própria condição de mulher da nossa Presidente - para investir mais em aparelhos, em
mamógrafos, principalmente nas áreas mais distantes,
Norte e Nordeste do País. Mas V. Exª traz uma arma
fantástica – está em sua mão direita...
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP - RS) – E na
minha esquerda também.
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB - PB) – ...e na
esquerda também – que são manuais, livros de pessoas que viveram – de uma autora nordestina, pernambucana, da minha região –, que sentiram na pele as
diﬁculdades de fazer valer leis que existem, mas de
que a sociedade não tem conhecimento. V. Exª brilha
neste Senado, levando, entre outros grandes assuntos,
essa luta que certamente a Nação brasileira saberá
reconhecer. Parabéns pelo manual. Esse manual deve
estar presente todas as associações de mulheres, em
todas as formações de caráter médico, cientíﬁco, cultural. Vamos trabalhar para que a Mesa Diretora do
Senado possa encampar esse manual, despejando,
distribuindo gratuitamente, fazendo estar presente em
redes sociais, porque a arma mais importante contra o
câncer de mama é a informação da mulher brasileira,
para fazer exames preventivos, para saber se tratar,
fazer o seu autoexame e, efetivamente, ter mais vida,
como diria a Bíblia, vida em abundância.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP - RS) – Muito
obrigada, meu querido colega Vital do Rêgo, pela valiosa colaboração. De fato, eu até usei uma frase: a
desinformação mata mais que o câncer. E é por isso
que a gente precisa investir muito na massiﬁcação da
informação a respeito não só dos direitos, mas da validade, da necessidade urgente da prevenção.
E, como cidadã, Senador Vital do Rêgo, ﬁco muito
triste quando a gente, com frequência - o senhor também, como médico, e todos os brasileiros -, assiste a
noticiários mostrando mamógrafos que sequer foram
utilizados, que estão estragados ou estão sem uso por
falta de manutenção adequada. Então, esse acesso ao
exame... Há até uma legislação que foi adotada, lembro bem, por um Deputado gaúcho, médico, mastologista, Dr. Basegio, de Passo Fundo, que diz que todo
Município deve ter um mamógrafo, para assegurar a
gratuidade desse exame, que é fundamental para a
prevenção do câncer.
Então, agradeço imensamente a V. Exª, que, como
médico especialista nessa área, tem muito mais autoridade do que eu, assim como o Senador Mozarildo,
que é ginecologista, eu que sou uma cidadã ou pa-
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ciente que tem na família portadores de câncer. Muito
obrigada pela gentileza.
Aliás, esses dados eu posso reforçar agora com
números.
Senador Vital do Rêgo, Senador Mozarildo, meu
querido amigo, nosso ex-Presidente Itamar Franco,
que eu venero pela sua ética, pela sua dignidade, integridade, Senador Requião, Senador Pedro Simon,
as estimativas para este ano de 2011 indicam que vão
ocorrer 489.270 casos de câncer entre os brasileiros.
Os tipos mais incidentes são, além dos de pele – nós
estamos num País tropical – não melanoma, os de
próstata e de pulmão, no caso dos homens, e de colo
do útero e de mama, no caso das mulheres.
É provável que conheçamos alguns desses que
se tornarão pacientes, pois são muitos, em torno de
0,26% de toda a população brasileira. Mas a mensagem que quero plantar hoje, neste plenário, é a de que
não esperemos que isso aconteça em nossas famílias
para que comecemos a cuidar dos nossos portadores
de câncer e de suas famílias.
Eu quero deixar aqui, Senadores, meu caro Presidente Pedro Simon, neste plenário e também aos
nossos telespectadores da TV Senado, que não esperemos que o câncer chegue às nossas famílias, que
a gente comece a cuidar dos portadores de câncer
antes. Façamos a prevenção e demos esse cuidado
especial que ele merece, porque o câncer abala, inclusive emocionalmente, não só a vítima, mas especialmente as famílias.
Os portadores da doença, assim que tomam conhecimento de sua enfermidade, deparam com uma
série de diﬁculdades, como a perda não somente da
saúde, mas também da cidadania.
É comum que pacientes com câncer percam o
emprego, o crédito, a dignidade. É comum que pacientes com câncer não sejam aceitos por planos de
saúde, não possam ser admitidos após participar de
concurso público, não possam ﬁnanciar um imóvel para
enfrentar momentos tão difíceis.
Não é só a pessoa que adoece, a família adoece junto.
Condições que não deveriam ser negadas, mas
sim garantidas, se este fosse um País realmente desenvolvido e preocupado com a saúde dos seus cidadãos.
E desenvolvimento, quero enfatizar, não é só desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento
humano e desenvolvimento com humanização.
Assim, solicito de novo, ratiﬁcando a V. Exª, Presidente Pedro Simon, que faça constar dos Anais do
Senado o Manual de Cidadania dos Pacientes de
Câncer, fazendo aqui, neste momento, eu pessoalmente e todos os portadores de câncer, uma home-
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nagem a essa brava mulher, Antonieta Barbosa, que
produziu essa obra que ﬁcará a serviço do interesse
dos brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Senadora, na forma regimental, a sua solicitação será atendida.
Com a palavra, o Líder do PPS, Senador Itamar
Franco, para uma comunicação de Líder.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não
sei se o microfone hoje está funcionando, porque ontem não estava.
Srs. Senadores, apresentei ao Senado da República um projeto de resolução, um projeto de lei e um
requerimento de informações, que eu gostaria de dar
conhecimento à Casa.
O Projeto de Resolução do Senado vem alterar o
art. 311 do Regulamento Administrativo, para ampliar
a competência do Serviço de Assistência Social.
Art. 311. ................................................
..............................................................
§1º O Serviço de Assistência Social receberá, encaminhará ou dará atendimento a
pessoas não servidoras do Senado Federal
que venham a ser encaminhadas por Gabinetes Parlamentares ou outros órgãos administrativos.
Na minha justiﬁcativa, Sr. Presidente, digo que o
Poder Legislativo, em geral, e o Senado, em particular,
recebe muitas pessoas diariamente. Entre essas, várias
com necessidades que demandam pronto atendimento
de um proﬁssional de assistência social.
Atualmente, quando algum setor da Casa se depara com um cidadão com essas características tem
pouco a fazer: não presta atendimento algum ou, por
conta própria, desenvolve alguns mecanismos de encaminhamento a órgão de assistência social do Governo do Distrito Federal.
O Senado Federal, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, já conta em sua estrutura, mais
especiﬁcamente no Serviço de Assistência Médica e
Social, de um serviço de assistência social. Contudo,
esse serviço está voltado apenas para o atendimento
dos servidores da Casa.
A minha proposta amplia, sem custos adicionais, esse serviço para que passe também a fazer
atendimentos preliminares e, se for o caso, proceder
encaminhamentos ao Governo do Distrito Federal, a
organizações não governamentais ou mesmo entidades particulares.”
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Sr. Presidente, a todo instante, somos abordados nos corredores por pessoas humildes solicitando
algum recurso, qualquer encaminhamento, às vezes,
a órgãos do Governo do Distrito Federal.
Quando Prefeito, a primeira coisa que ﬁz foi criar
um serviço de assistência social na Prefeitura de Juiz
de Fora, o que deu resultados esplêndidos. Então, aqui,
nós estamos propondo, uma vez que há um setor da
saúde, que façamos um concurso para três assistentes sociais, a ﬁm de que possamos, nós, Senadores
e Senadoras, dar um atendimento mais justo a essas
pessoas mais carentes.
Outro projeto, Sr. Presidente, que apresentei e
que gostaria de levar ao conhecimento da Casa é o
que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
Eu proponho a seguinte modiﬁcação, Sr. Presidente:
Art. 90-A. No prazo de trinta dias após o
encerramento de cada trimestre, o Presidente
do Tribunal de Contas da União apresentará,
em audiência no Senado Federal, o relatório
trimestral de atividades previsto no § 1º do art.
90 desta Lei.
Parágrafo único. Na apresentação do relatório deverão ser enfatizadas as inspeções
e auditorias mais relevantes em andamento,
os resultados daquelas já concluídas no período, além de recomendações que aquela corte
entender oportuno serem dadas ao Senado
Federal na ocasião.
A minha justiﬁcativa, Sr. Presidente. Assistimos,
outro dia, o líder do PSDB reclamar aqui de uma informação que dava o Tribunal de Contas ao Senado
da República, mostrando uma certa irregularidade do
Governo Federal, e, até hoje, não se tinha conhecimento do andamento dessa informação do Tribunal
de Contas.
O Tribunal de Contas, às vezes, diz que uma determinada obra está irregular e ﬁca por isso mesmo,
Sr. Presidente. Agora, nós estamos pedindo, já que é
um órgão auxiliar de ﬁscalização do Legislativo, que
venha aqui, de três em três meses, prestar as informações devidas.
Eu termino essa solicitação, Sr. Presidente, esse
projeto de lei dizendo que:
“Portanto, para resgatar o papel constitucional
da Corte de Contas, propomos estabelecer que o seu
Presidente venha periodicamente ao Senado Federal
apresentar o relatório trimestral, já previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Tribunal. Esse evento certamente estreitaria a relação entre o Congresso
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Nacional e o órgão de ﬁscalização, permitindo maior
transparência e efetividade ao controle externo.”
Essa transparência e essa efetividade no controle externo hoje não temos, Sr. Presidente, ela não é
exercida. Então, estamos apresentando esse projeto
de lei ao Senado.
Por ﬁm, Sr. Presidente, solicito um requerimento
de informações.
Ontem eu vi que, inusitadamente, um Senador
apresenta um requerimento de informações à Mesa
Diretora, que – eu não encontrei amparo nem na Constituição nem no Regimento Interno e não quero discutir
mais esse aspecto tanto constitucional como regimental – nomeia um relator. Ora, quando o Senador pede
uma informação a um Ministro de Estado, ele tem 30
dias para resolver a questão. O que eu questionei e
continuo questionando é, ao se nomear um relator,
qual o prazo que ele tem – e é preciso ser esclarecido ao Senador que fez o requerimento – para dar o
seu parecer.
Mas, neste caso, aqui, Sr. Presidente, estou solicitando informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio relativas à atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Lembro
que nós vamos examinar um pedido do Governo Federal para dar ao BNDES mais recursos. Eu já disse aqui
que, na tentativa da reunião dessa medida provisória,
só dois Senadores compareceram. Nem a Oposição
compareceu, por meio de seus Deputados, e muitos
menos os Senadores que formam o Governo.
“Requeiro, na forma do art. 50, § 2º da
Constituição Federal e dos artigos 215, I, a,
216, I, e 217 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pedido de informações, no sentido de
se obterem esclarecimentos, junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, sobre uso de recursos do
Banco destinados ao ﬁnanciamento, socorro
e participação acionária em empresas.
Solicita-se ao BNDES:
1. informar as empresas que receberam,
nos últimos oito anos, recursos da ordem de
ou superiores a R$100 milhões, explicitando,
em cada caso, as razões que justiﬁcaram a
utilização de recursos do Banco e, quando
possível, incluindo uma avaliação sobre a operação efetuada;
2. informar as empresas que, nos últimos oito anos, passaram a contar com a participação acionária do BNDES, explicitando,
em cada caso, as razões que justiﬁcaram a
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utilização de recursos do Banco e, quando
possível, incluindo uma avaliação sobre a operação efetuada.”
Já vou terminar, Sr. Presidente.
A justiﬁcativa que faço é a seguinte:
“Atualmente, o BNDES é o principal instrumento de ﬁnanciamento de longo prazo para
a realização de investimentos em todos os
segmentos da economia do país. Como instrumento para o desenvolvimento econômico do
País, o BNDES é maior que o Banco Mundial,
o Banco Interamericano de Desenvolvimento e
o Eximbank dos Estados Unidos, somados. A
carteira de ﬁnanciamentos do BNDES supera
a de bancos como do Itaú-Unibanco, do Bradesco, do Santander e do Banco do Brasil.
O fato de o BNDES ser público, usar dinheiro subsidiado e ter se transformado numa
das maiores instituições ﬁnanceiras do mundo torna necessário o acompanhamento de
suas atividades. Cabe-nos, também, garantir
que suas ações não se afastem desta missão,
assegurando-nos, por exemplo, que são transparentes os critérios adotados para a escolha
dos empreendimentos a serem apoiados ou
que são corretos os aspectos pelo Banco para
que, em alguns casos, além de ﬁnanciar projetos, também se torne sócio das companhias
apoiadas. Precisamos conhecer e aferir os controles existentes – antes, durante e após esses
processos de ﬁnanciamento ou de participação
acionária – para avaliação das intervenções
do Banco. Sabemos, por aﬁrmações de sua
diretoria, que o BNDES apresenta alta taxa de
sucesso e que os ﬁnanciamentos concedidos
têm trazido benefícios expressivos ao País.
Em resumo, os recursos do BNDES saem do
contribuinte. E entendemos que a destinação
que o banco faz desse dinheiro e os resultados econômicos e sociais que o País aufere
devem ser objeto de ﬁscalização desta Casa
legislativa, em face da competência constitucional que lhe é conferida.”
São esses assuntos que eu queria trazer ao conhecimento da Casa, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Permita-me um aparte, Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Por favor.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Eu quero lembrar – o que não precisava ser lembrado
– que uma das coisas boas da democracia é ter opo-
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sição, porque oposição alerta o governo, evita erros.
Eu quero dizer, Senador, que eu subscrevo esse seu
documento, apesar de meu Partido ser do Bloco do
Governo, porque quem é um aliado sincero tem de
alertar o governo dos problemas adiante. E eu vejo o
BNDES como um dos possíveis problemas adiante.
Nós estamos, a meu ver, sendo liberais no aumento
da dívida pública. Hoje mesmo o jornal fala em mais 5
bilhões de títulos, além dos 55 bilhões. Vamos para 60
de títulos. E ninguém aceita quando eu falo em emitir
título para ter dinheiro para a educação. Todo mundo
diz que emitir título para ter dinheiro para educação é
jogar dinheiro fora. Emitir título para colocar na educação não é jogar dinheiro fora, porque a educação é
um investimento de alto retorno, embora não no primeiro ano. Investir no BNDES pode dar retorno, mas
é preciso a gente tomar cuidado, é preciso fazer uma
análise. E eu ﬁco satisfeito de ver o Presidente Itamar,
nosso Senador, trazendo o assunto e querendo que a
gente aprofunde a análise da situação desse grande
banco que é o BNDES. Parabéns! Fique certo que eu
subscrevo essa sua preocupação, mesmo que meu
Partido seja do Bloco do Governo.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Muito
obrigado, Senador. Independentemente de V. Exª fazer
parte do Bloco, nós conhecemos a sua independência
moral. Então, já estou acostumado com a sua atuação,
mesmo antes de chegar a esta Casa novamente. Eu
ﬁco muito feliz com a sua intervenção.
E nós vamos ter oportunidade agora, Senador,
porque vamos analisar. Espero que não seja também
como tem acontecido. O Governo quer injetar mais
recursos no BNDES. Pega uma taxa num certo valor,
e o BNDES empresta a essa taxa subsidiada. Então,
vamos ter de analisar essa medida provisória que é da
maior importância, tanto para o Governo, como para a
oposição. E a gente tem sempre dito o seguinte: não
é possível que, no exame dessa medida provisória, o
Senado da República não comece a discutir, porque,
se for adotado o critério que tem se adotado, ela vai
chegar aqui com 24 horas para nós deﬁnirmos um
assunto, como ressalta V. Exª, da maior importância
para a Casa.
Eu agradeço a intervenção, que honra o meu pronunciamento. E a certeza de que V. Exª e eu, pelo menos, estaremos aqui debatendo quais são as ações do
BNDES. Ninguém está criticando só por criticar. O que
nós queremos é exatamente saber que linha o BNDES
está aplicando para dar os seus recursos subsidiados
a qualquer empresa ou a qualquer pessoa.
Muito obrigado, mais uma vez, a V. Exª.
Sr. Presidente, vou encerrar. Desculpe-me se ultrapassei o tempo, mas muito obrigado a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Eu não poderia, Senador Itamar Franco – embora, eventualmente, muito eventualmente, para o atual
comando do PMDB eu sou persona non grata – eu
não poderia deixar de lembrar com muita alegria os
tempos que nós passamos aqui, e a atuação de V. Exª
há 16 anos como Senador desta Casa.
Eu tinha muito orgulho de V. Exª. V. Exª parou
esta Casa. Naquela época podia. Hoje, não pode mais.
Naquela época, a Minoria, em plena ditadura, podia
inﬂuenciar os destinos desta Casa. Com V. Exª na Comissão da Política Nuclear, em pleno regime Geisel,
em plena ditadura, a Comissão funcionou. Funcionou,
eles vieram aqui debater, expor, analisar, e o relatório
está aí até hoje para ser visto.
Eu quero dizer a V. Exª que tive muito orgulho
em ser Líder do Governo de V. Exª. Tenho dito aqui, ao
longo do tempo, que me digam se houve, no Governo
de V. Exª, um ato que ferisse a dignidade, a seriedade, a honra com a coisa pública que teve a conivência
de V. Exª.
Serve o caso do Chefe da Casa Civil, seu grande amigo até hoje, o Ministro Hargreaves, Chefe todopoderoso da Casa Civil, convocado para depor – não
indiciado; não tinha nada – na CPI dos Anões do Orçamento.
Ele, primeiro, renunciou. Saiu do cargo de Ministro, não veio depor como Ministro. Em primeiro lugar,
não fugiu de depor. Poder-se-ia facilmente mexer etc.
e tal e ele não vir depor. Não! Veio depor e renunciou à
Casa Civil. E só voltou para a Casa Civil quando, com
um voto de louvor, a Comissão disse que ele não tinha
absolutamente nada.
Eu me lembro de V. Exª quando escolheu uma
Ministra dos Transportes. Até lembro que eu brinquei
com V. Exª, dizendo: “Qual o outro motivo da escolha,
além de ela ser muito bonita?” Mas, na verdade, era uma
indicação importante de segmentos do Rio de Janeiro.
Ela foi nomeada. Quando V. Exª ﬁcou sabendo que ela
era esposa do advogado responsável pelo tráfego da
Ponte Rio-Niterói, V. Exª demitiu-a pelo telefone.
Lembro que V. Exª criou uma comissão responsável por atos de corrupção que pudessem aparecer
no Governo. V. Exª convocou homens notáveis, sem
nenhum compromisso com o Governo, nenhum compromisso com o Governo, diretamente ligados a V. Exª.
Essas pessoas tinham autonomia absoluta, e os Ministros tinham que responder imediatamente, atender
imediatamente à convocação da comissão. E aquela
comissão produziu efeito, não apenas nos casos que
investigou e denunciou, mas principalmente porque
evitou que as coisas acontecessem.
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Eu me lembro do que foi a atuação de V. Exª
nesse sentido.
O Plano Real, obra do Governo de V. Exª, foi feito
com amplo debate nesta Casa. Nada foi imposto. Os
Ministros vieram várias e várias vezes aqui, e o Plano
foi alterado várias e várias vezes porque o Congresso
propôs as alterações necessárias.
Eu digo, de boca cheia, e desaﬁo alguém que
aponte, no governo de V. Exª, qualquer medida votada
nesta Casa ligada a emenda parlamentar ou integração
de alguém para fazer parte do governo.
Olha, alguém ainda vai fazer justiça. Não de se
preocupar com o topete de V. Exª nem com o seu estilo
rígido exagerado. V. Exª para mim cometeu erros absurdos. O Fernando Henrique, Ministro das Relações
Exteriores, me telefona: “Mas, Simon, fala com o Itamar,
o Dr. Roberto Marinho está aqui no meu gabinete, veio
para almoçar com ele. Almoça no Palácio Piratini, almoça no Palácio da Alvorada, almoça aqui no Itamaraty,
almoça em qualquer restaurante”. Itamar não almoçou
e não recebeu. V. Exª foi duro com a imprensa.
Eu me lembro de que V. Exª reuniu – V. Exª propôs um Pacto de Moncloa –, no Palácio da Alvorada,
todos os presidentes de partidos e colocou uma espécie de uma linha em todo o seu Ministério. V. Exª disse
ali: “Eu sou Presidente não pela vontade popular, não
pela vontade popular. O Sr. Collor foi eleito pelo povo
brasileiro, mas o Congresso Nacional, soberanamente,
cassou o mandato dele. E eu estou na Presidência da
República sob a responsabilidade do Congresso, que
representa o povo. Portanto, eu quero governar com o
Congresso, com a sociedade”. E aí o senhor propunha
a todos que participassem.
Naquela reunião, ﬁcou estabelecido o seguinte – era bom ir para O Globo, para os jornais, porque
apareceu como grande manchete –: “No meu governo,
qualquer dos presidentes de partido que estiver aqui,
qualquer problema que houver, qualquer caso sério em
que a Nação esteja em primeiro lugar, convoque, aviseme e peça – não precisa de dois, não; um presidente
de partido apenas – uma reunião como esta e nós
faremos. E peço que os senhores me deem o direito,
a licença de eu poder fazer a mesma coisa. Que eu,
com relação a presidente de partido, se achar que há
alguma crise em nível nacional, possa convocá-lo”.
Graças a Deus, no governo de V. Exª, em nenhum momento, nenhum presidente de partido teve
que pedir uma reunião de emergência em caso de urgência. E nem V. Exª teve que pedir uma reunião em
caso de ação.
Até hoje eu não entendo o PT ter votado contra o
Plano Real. Até hoje, não entendo a Ministra Erundina
ter que se afastar do PT para ser Ministra, escolhida
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por V. Exª. Até hoje, não entendo o falecido Governador
Quércia, Presidente do MDB, não querer fazer a indicação importante que queríamos para uma Pasta da
maior importância. Mas ele, já pensando em ser candidato e querendo ser da Oposição, não admitia isso.
Eu tenho muito orgulho de V. Exª, digo isso num
desabafo, porque acho que é minha obrigação. Tenho
muito respeito por V. Exª.
V. Exª, cá entre nós, é muito complicado. V. Exª
é meio ranzinza, é difícil, é duro, mas foi um grande
Presidente, em termos de integridade, de seriedade,
de honorabilidade. Eu tenho o maior respeito e a maior
admiração por V. Exª.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Eu não
posso dialogar com V. Exª, mas eu queria apenas dizer
da alegria e por que não, do orgulho, quando tive V. Exª
como meu Líder quando Presidente da República.
Acho que essas recordações que V. Exª traz à
Casa, que já se perderam porque sempre há interesse
de que sejam esquecidas ou analisadas, ﬁco muito contente que partiram de V. Exª. Eu sempre tenho dito, ao
longo da minha vida e ao longo do nosso conhecimento,
quem é o Senador Pedro Simon. Lá em Minas Gerais,
várias vezes, perguntam-me: “E o Senador Pedro Simon?
Aquele é um exemplo de ética, aquele é um exemplo
de homem público, aquele é um exemplo que signiﬁca
muito para o Senado da República e para o Brasil”. Foi
uma honra, Excelência, tê-lo tido aqui como meu Líder.
Mas, sobretudo, nós sabemos, nós dois sabemos particularmente que o poder é fugaz. Enquanto há o poder,
há aqueles que bajulam; quando se deixa o poder, e já
estamos acostumados com isso, temos que voltar ao
cidadão comum que todos nós somos.
Mas é importante, é importante, sim, Excelência,
que V. Exª, com a sua personalidade, com a sua vida
pública limpa, de vez em quando, recorde um governo muito difícil que foi o nosso, mas, sobretudo, nos
permitiu passar a faixa presidencial num regime democrático. Quando vemos hoje o Governo perder seu
centro de gravidade por causa de uma inﬂação de 5%
ao ano, V. Exª deve se recordar – é a única coisa que
não me canso de dizer aqui – de que tínhamos uma
inﬂação de 4% ao dia.
Obrigado pela sua presença no nosso governo.
E oxalá nunca os adversários escrevam as nossas
biograﬁas!
Muito obrigado, Sr, Presidente.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Pois não. Perdão.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria apenas
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assinar embaixo de tudo o que V. Exª disse a respeito
de Itamar Franco e dizer que as atitudes dele revelam
que, para ele, não precisa Lei de Ficha Limpa.
Ele, certamente, não gostou muito da decisão
do Supremo. Não estou falando por ele, estou falando
por mim, por conhecê-lo. Ele não precisa de uma lei
dessa porque ele é ﬁcha-limpa, pela integridade, pelo
comprometimento com a ética, pela ﬁgura que é.
E a história pode não estar todo o dia lembrando
esses fatos e esses comportamentos. O caso Hargreaves ﬁcou como uma referência e um modelo de atitude
ética na Administração Pública brasileira.
E sempre que um caso análogo é malfeito, lembrase do bom exemplo do caso Hargreaves, que passou
a ser, para o Brasil, um modelo de ética na Administração Pública.
Fico muito feliz por esses registros, porque estou chegando agora a este Senado, e, quando ouço
e acompanho o posicionamento do Senador Itamar
Franco, a gente sabe que pode recuperar o respeito e
a admiração do povo brasileiro, uma vez que um homem como ele trata de resgatar a autoridade dentro
desta Casa diante do massacre que a gente sofre com
medidas provisórias e com o sufocamento da atividade
parlamentar. Então, é muito importante.
E não é só aqui, mas também na Comissão Especial da Reforma Política e Eleitoral, onde ele tem tido
um posicionamento da maior coragem e da maior coerência, coerência que falta a muitos líderes brasileiros,
mas que nele sobra, a coragem dessa coerência.
Aqui, neste Senado, Senador Pedro Simon, Itamar Franco empreendeu uma luta com os gaúchos, à
época do Banco Sul Brasileiro, com relação à crise do
Meridional. Ele, por convicção séria, pela preocupação
com o dinheiro público, queria que a solução fosse pela
preservação do interesse do patrimônio nacional.
Depois, num outro caso – lembro bem, como jornalista –, ele abriu as portas do seu gabinete, quando o
Senador Antonio Carlos Magalhães atravessou a praça
e foi lá, à sua moda, para fazer um enfrentamento do
Banco Econômico e resolver tirar na marra...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Levar um dossiê de coisas graves que ele tinha.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Aí, outro
exemplo: abriu as portas e mostrou à imprensa como
ia ser a conversa naquela hora.
São essas coisas que fazem com que me orgulha
muito, como Senadora que está chegando a esta Casa,
de estar ao lado de um homem como Itamar Franco.
Muito obrigada, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Eu agradeço a V. Exª a interferência, mas aquele foi um grande episódio.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – O Senador Antonio Carlos, dizendo à imprensa,
pediu uma reunião com o Presidente Itamar Franco,
para levar ao Presidente Itamar Franco uma série de
notícias, de escândalos que teriam no Governo do Itamar. Aí, o Itamar recebeu o Sr. Antonio Carlos. E recebeu com ele toda a imprensa. Uns 50 ou 60 membros
da imprensa estavam ali presentes. E foram falando,
conversando, conversando, conversando... E o tempo
foi passando. Aí, o Senador Antonio Carlos perguntou:
“Mas não vamos conversar, Presidente?” E o Presidente
Itamar respondeu: “Claro, à sua disposição”. E o Senador Antonio Carlos perguntou: “Mas a imprensa vai
ﬁcar presente?” E o Presidente Itamar respondeu: “Por
mim, não tem nenhum problema. V. Exª disse que tem
várias denúncias. Eu acho que elas podem ser feitas
abertamente para a imprensa ouvir. Agora, se V. Exª
quiser que ela se retire e pedir para retirá-la, eu peço”.
E então: “Não, não pode fazer nada...” E não tinha coisa nenhuma. Claro que o estilo do Antonio Carlos, que
Deus o tenha, era um estilo inteligente: ele ia lá, falava
com o Itamar, não ia dizer coisa nenhuma e, de volta
com a imprensa, reunido com a imprensa, ia fazer um
espalhafato. Esse era o estilo do Itamar.
Pois não.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, essas informações realmente são muito importantes para relembrarmos a política
brasileira e registrar isso aqui no Senado é muito importante, mas quero solicitar a minha inscrição para
falar em nome do PDT, pela liderança do PDT, nesta
manhã de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Bom, V. Exª pediu pela liderança, e terminou
de falar o Senador Itamar pela liderança; eu estou
inscrito; depois, o Vital do Rêgo; depois o Mozarildo;
depois, o Cristovam.
Não vou passar a Presidência ao Paim. Não vou
passar, não, Paim, para não ﬁcar um troca-troca. Se
me permitir, eu passarei a Presidência para o Requião
– porque é só gaúcho – para, pelo menos, não dizerem que estamos...
Como o Requião está aí, vem assumir a Presidência.
Concorda, Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Concordo. Fica na região Sul.
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Sr. Presidente, enquanto o Senador chega à
mesa, peço que publiquem, na íntegra, os meus pronunciamentos de ontem e de hoje para orientação da
Taquigraﬁa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Está determinado que se publique, na íntegra,
o seu pronunciamento de hoje, o de ontem e o da próxima segunda-feira.
O Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto
Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Passo a palavra para o próximo orador
inscrito, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu grande amigo Presidente Requião, o Paim entendeu, não é? Se preside você, fala a Ana Amelia,
depois passo eu à Presidência, fala você, depois eu
falo, é muito gaúcho, não é? Então, o Paraná é um
companheiro nosso.
A nossa luta vem de longe, Senador Requião.
Conforme um amigo diz, o nosso velho MDB de guerra, nós lutamos por mantê-lo e é com muito orgulho.
Alguém me perguntou se eu falaria na sessão solene
em homenagem aos 45 anos. Eu disse: “É claro que
falarei. Vou me inscrevei para falar”. E falarei, inclusive, do início, há 45 anos, para mostrar que, na história
deste País, não existe outro Partido que teve a ação
que o MDB teve. Não existe. V. Exª estava no nosso
Partido e sabe disso. Depois, por exagero nosso, ﬁcou
um partido tão grande, tão grande, que cometemos
uma série de equívocos.
Fazer tudo que vocês ﬁzeram em São Paulo por
causa do Quércia! Eu vi em nome do Quércia – eu era
Governador e ele também – assumir um compromisso,
por escrito, de que o Covas seria o próximo Governador.
O Covas seria o próximo Governador. Quando alguns
levantaram dúvidas, Covas respondeu: “Eu sei que vou
ser o próximo Governador. Não é porque o Quércia
quer, mas porque agora chegou minha vez.”
Na primeira eleição, o Quércia fez um carnaval,
mas era a vez de Montoro, que foi candidato. Na segunda vez, era eu talvez que devesse ser o candidato,
mas o Quércia, na Vice, fez um trabalho; o Montoro, na
sua pureza, deixou o Quércia montar. O Montoro, como
Governador, não fez estrutura nenhuma; e Quércia, na
vice-governança, montou uma máquina enorme e que
seria muito difícil ganhar a candidatura do Quércia. Mas
Covas dizia: “A próxima é minha vez. Quércia não tem
como inventar, porque agora é minha vez.” E todo mun-
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do concordava. Todo mundo concordava. Mas aí, acho
que não foi o caso de V. Exª, o meu amigo Richa, meu
amigo Scalco, Fernando Henrique, Pimenta da Veiga
e outros, e se dependesse de mim, saía o Quércia e
ﬁcavam vocês. Mas aí causou... E hoje estamos nessa
situação. O MDB nunca mais foi o mesmo, e o PSDB
teve duas chances fantásticas. Mas agora reparem que
também está numa situação complicada, porque já não
tem mais o conteúdo da ideia, e ﬁcou uma brigazinha
paroquial entre Serra e Alckmin.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – (Fora do microfone.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Pois não.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Senador Pedro Simon, cheguei quando o debate já
estava em meio. Tive a oportunidade de encontrar-me
com o Senador Itamar Franco, o ex-Presidente Itamar
Franco, que me contou da riqueza do debate. Mas tenho o privilégio de ouvir V. Exª. E, se V. Exª me permitir apenas um pontozinho de história, porque também
tenho as minhas; ingressei no MDB em 1966, há 45
anos, na sua fundação.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB –RS) –
Quando foi criado.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Quando foi fundado. Exatamente. Na época, a
ﬁliação se fazia num livro enorme de capa preta. Fui a
uma sobreloja da Rua 24 de maio. Permaneci no MDB
durante muitos anos, até 1997. Estou aqui, no Senado – eu queria lembrar isso –, fruto de uma aliança do
PSDB com o PMDB em São Paulo, que lançou dois
candidatos: Quércia e eu. Disputamos a eleição numa
campanha unitária, bonita, e acho até que haveria
chance de sermos eleitos os dois.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Quércia não ganharia.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Mas Quércia, por questões de saúde, sentindo que não tinha condições de concorrer a eleição e
exercer o mandato se fosse eleito, se retirou. Ele teve
a dignidade de se retirar.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB –RS) – Gesto bonito. Muito bonito.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Assumiu sua doença e apoiou ﬁrmemente minha candidatura. O PMDB de São Paulo se mobilizou
inteiramente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB –RS) – Emocionante o depoimento da ﬁlha dele na televisão.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Exatamente, a Andréa. Enﬁm, eu me lembro
realmente desse episódio da fundação do PSDB e
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quero conﬁrmar o que V. Exª está dizendo. Realmente, o Mário Covas teria sido candidato na ocasião com
apoio inclusive do Quércia. Eu assisti ao diálogo dos
dois, quando Mário Covas se preparava para deixar o
PMDB por razões que dizem respeito à política nacional; não havia uma ruptura, naquele momento, com
o Quércia no Estado de São Paulo. Tanto assim que
havia dois indicados: o então Senador Covas e, no
governo, Quércia. E a eleição de Covas ao Senado e
de Quércia ao governo tinha se dado em um clima de
harmonização do partido. A ruptura se deu em razão
de questões políticas nacionais que, hoje, vistas à luz
do passar do tempo, da perspectiva do tempo – convenhamos –, a polêmica em torno de quatro, cinco
anos do mandado do Presidente Sarney, que assumiu
o Governo com o mandato de seis anos, vista pela
perspectiva do tempo, realmente perde muito da sua
importância que tinha na época.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Quando eu era Governador do Rio Grande do Sul eu
disse, até botaram uma manchete me ridicularizando,
numa reunião dos Governadores, que, para mim, o
Sarney poderia ﬁcar seis, sete até oito anos, como na
França, se fosse adotado o parlamentarismo.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Exatamente. Perdeu-se uma oportunidade.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Adotem o parlamentarismo, o tempo do Presidente
não me interessava.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Perdeu-se uma oportunidade, V. Exª tem razão.
Então, hoje, visto pela perspectiva do tempo, quatro
ou cinco anos, uma polêmica que criou tensões desnecessárias no processo constituinte e que, no meu
entender, rompeu uma frente política, que o MDB era
na época, prematuramente, antes que tivéssemos
consolidado plenamente as instituições democráticas
que resultaram depois na Constituinte. Mas são fatos
históricos. V. Exª tem razão, o papel do MDB na história
do Brasil foi, é um papel absolutamente insubstituível.
Não teríamos a democracia que temos não tivesse sido
erguida pelo povo brasileiro essa trincheira de luta que
foi o velho MDB, do qual V. Exª foi um dos baluartes,
uma das ﬁguras mais expressivas e que até hoje nos
honra aqui no Congresso Nacional.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado.
Sr. Presidente, o que venho falar aqui, e venho
pelas manchetes dos jornais de ontem e de hoje, é
sobre a decisão do Supremo.
Gostei muito do novo Ministro quando depôs na
Comissão de Justiça. Considerei-o uma ﬁgura realmente impressionante pela sua ﬁrmeza. Em primeiro
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lugar, um recordista: 1º lugar no concurso para Juiz,
1º lugar no concurso para Procurador. Ao contrário do
anterior, o Ministro que foi para o Supremo antes dele,
que rodou duas vezes no concurso para Juiz em São
Paulo, estava sendo processado, tinha sido condenado, condenado por um juiz lá do Nordeste. Eu até ﬁz
um apelo: “O Lula ainda tem outra vaga, vai abrir logo
agora; deixe-o pelo menos ser absolvido. Acho que ele
vai ser absolvido. Agora, indicar para o Supremo alguém que foi condenado e está em grau de recurso...”.
No caso dele, não. Um homem, na minha opinião, excepcional. Com o maior respeito a sua decisão, mas
foi uma pena.
Olha, o que tenho recebido de correspondência,
o que tenho recebido de telefonemas, o que tenho
recebido de convites para palestras nas universidades! Foi uma ducha de água fria o que aconteceu. O
Relator, ex-Presidente do Supremo, eu não sei, mas
ele tem uma certa linha de antipatia por esta Casa. A
ilustre Senadora do PSOL, que está saindo, leu manifestações de S. Exª dizendo que há casos nossos
de psiquiatria, que temos que procurar psiquiatra. S.
Exª faz referências a que a votação no Congresso e
no Senado teria determinados objetivos de atingir fulano, de atingir beltrano. Uma votação feita por unanimidade! Por unanimidade, todos os partidos! Na Câmara, foi uma maioria absoluta, uma meia dúzia que
votou contra; no Senado, aprovado por unanimidade;
o Lula sancionou com tranquilidade absoluta. Uma lei
da sociedade!
Quando vejo o Presidente do Supremo, perdoeme, mas com certa soberba, dizer “eu não me curvo
a pressões da sociedade”, claro que a gente entende
- um juiz não pode se curvar a pressão de coisa nenhuma, nem de sociedade, nem de ninguém -, mas,
da maneira como foi feito, vamos devagar.
A sociedade brasileira recém está iniciando alguns movimentos, realmente entendendo que nós não
vamos mudar o Brasil sem a sociedade brasileira. Não
é esta Casa, nem o Supremo, nem o Executivo que vão
mudar o Brasil, fazer a reforma política, fazer a reforma
econômica, fazer a reforma ética se o povo não vier.
O maior exemplo nós tivemos na democracia no
Brasil. Nosso MDB, meu querido Senador, nós apanhamos muito. Apanhamos do Brizola, da esquerda,
dos radicais, porque nós queríamos ﬁcar até o último
guichê, porque não queríamos ir nem para a guerrilha,
nem para a luta armada, porque nós achávamos que
chegaríamos lá. Mas só chegamos lá quando o povo
foi para a rua. Se dependesse de nós, se o povo não
fosse para a rua, se os estudantes não botassem a
cara pintada e não fossem aos milhões para a rua, a
ditadura seria capaz de estar até hoje. Foram os jovens
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na rua, foram os jovens que botaram a faca no peito
dos congressistas, e os congressistas enfrentaram.
Foram os jovens, e, de repente, este Congresso, que
não fazia nada, e fechavam, e não fechavam, e prendiam, e cassavam, e elegiam general e mais general,
e nada acontecia, e quando, de repente, os jovens foram para a rua, a coisa mudou.
Aniversário de São Paulo, movimento espetacular
do povo, foi quando começou a caminhada, lá em São
Paulo, e, no Jornal Nacional, não saiu uma palavra. Saíram as festas em homenagem ao aniversário de São
Paulo: uma visita no parque, as pessoas na rua, a orquestra sinfônica tocando, o aniversário de São Paulo.
E, naquela noite e no dia seguinte, as caminhonetes
da TV Globo foram agredidas, foram derrubadas, foram
viradas, e houve uma revolta popular. E, justiça seja
feita, a Rede Globo, o Dr. Roberto Marinho entendeu,
entendeu e passou a abrir as portas para publicar – o
que ajudou muito, diga-se de passagem – o que estava
acontecendo. E, a partir daí, o povo foi aumentando, e
foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando,
e, apesar de a Arena ter derrubado as Diretas Já, o
Colégio Eleitoral elegeu o Tancredo.
O povo na rua. As Diretas Já estiveram aqui, com
o Congresso cercado de militares, tanques e tudo o
mais, e o Congresso teve coragem. Não passaram as
Diretas Já por 20 votos, porque mais de 50, 100 Deputados não puderam entrar, porque não deixavam,
cercado que estava. Foram os jovens, e o Congresso
entendeu.
No impeachment do Collor, foram os jovens.
Meus amigos do Supremo, a Ficha Limpa foi a
mesma coisa! Mais do que os jovens, foi a OAB, foi a
CNBB, foi uma série de entidades, as mais importantes da sociedade brasileira, que estavam na frente. O
Supremo não dá nem uma palavra, nem fez referência a isso. A Associação dos Magistrados do Brasil a
favor; todos os tribunais regionais do País a favor; o
Tribunal Superior Eleitoral, por esmagadora maioria,
2 votos contrários, a favor. Terminou em empate. Terminado em empate, a decisão que vale... E, está lá no
Regimento, quando há empate, vale a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E valeu a decisão do Tribunal
Superior Eleitoral.
Agora, como diz a Imprensa de hoje, na verdade, a lei morreu porque caiu esse artigo. “Não, mas vai
valer para 2012”. Mas, até 2012, vai cair aqui, vai ali.
É uma série de coisas que já se deixou no ar, mas a
impressão que se tem é que o Supremo matou.
Estão aqui os jornais. O artigo do Merval Pereira
é excepcional, excepcional!
O espírito da lei tem base na seguinte
pergunta: por que uma pessoa é impedida de
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fazer concurso público [reparem: por que uma
pessoa é impedida de fazer concurso público]
se tiver antecedentes criminais de alguma espécie, mesmo sem trânsito em julgado, e pode
se candidatar e assumir um mandato eletivo?
Para além da discussão técnica sobre prazos
para a aplicação da lei, os cinco juízes que
votaram pela sua imediata vigência utilizaram
o princípio da moralidade que deve reger o
serviço público [...]
Quem está sendo condenado não pode fazer
concurso nem para porteiro do Senado, mas pode ser
Senador da República.
O Globo: “Ficha limpa também é dúvida para
2012.”
O Estado de S.Paulo: “A difícil decisão do
STF”.
De novo, Correio Braziliense: “Ficha limpa corre
risco de não valer nem em 2012”.
E o artigo de Jânio de Freitas.
O cara assume como Senador e não vai poder
ser candidato a Prefeito. O cara vai assumir como Senador, mas, se quiser ser candidato a Prefeito, não
pode, porque aí a ﬁcha limpa ele não tem.
Olha, Sr. Presidente, não foi e não é fácil fazer
esta Casa avançar com relação à ética. Meu primeiro
projeto quando cheguei aqui foi algo que me angustiava durante meu tempo de Deputado. O Senador podia
matar até outro Senador – é, aconteceu aqui, matar
outro Senador -, um Deputado podia roubar, podia fazer
o que quisesse; o Procurador entrava com um processo contra ele; o Supremo pedia licença para a Casa,
pedia licença para o Senado, se fosse Senador, e para
a Câmara dos Deputados, se fosse Deputado; o que
acontecia? O Presidente do Senado não colocava em
votação. Ficava na gaveta do Presidente do Senado e
ﬁcava na gaveta do Presidente da Câmara. Por quê?
Porque o Congresso não tinha peito para votar contra. Como o Senado ia votar e dizer: “Não dou licença
para processar o Senador fulano de tal, que matou o
fulano de tal”? Como é que não vou dar licença para
processar o Deputado fulano de tal, que roubou tanto,
mais tanto, mais tanto? Não tinham coragem de dizer
não, mas não queriam dizer sim, porque, se dissessem
sim, abririam a porta. E um ajudava o outro. Então, ﬁcava na gaveta.
Nós conseguimos um milagre. Levou vinte anos,
levou vinte anos, mas hoje o Supremo não precisa de
licença, nem da Câmara, nem do Senado, para processar Deputado ou Senador. Não processa porque
não quer, porque ﬁca lá na gaveta, empurrando para
lá e para não sei o quê. Há alguns casos que ﬁcam
na gaveta ano, mais ano, mais ano – na gaveta do
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Supremo! Eu gostaria que esses Ministros me dissessem em nome de quem eles fazem isso, em nome de
quem os processos não avançam. É um pergunta que
o ex-Presidente do Supremo podia responder. Podia
responder!
Tem gente ainda que pensa que o Deputado e
o Senador não são processados porque a gente tem
mandato e, tendo mandato... Não. É processado, mas
não anda porque lá, no Supremo, não anda.
Nesta Casa, é o contrário. Na CPI dos Anões
do Orçamento, cerca de quinze Parlamentares foram
cassados pela Casa. Neste Senado, o Sr. Antonio Carlos Magalhães renunciou para não ser cassado; o Sr.
Jader Barbalho renunciou para não ser cassado; o Sr.
Sarney não foi processado porque o Lula não deixou,
e o Renan foi processado, ﬁzemos uma votação, mas
a pressão foi grande, e ele foi absolvido.
No Supremo, nada. Aliás, no Supremo, também
com relação aos próprios do Judiciário, hoje já há atitude mais enérgica. Parece que há um caso em que o
Conselho Superior de Magistratura tomou uma posição
dura: afastou o desembargador, o juiz. Foi para casa,
com salários integrais – 38 anos, salários integrais. Não
sei aonde chega a punição. Então, o Supremo...
Olha que nesta Casa há muita coisa errada! E nós
estamos aqui. Tem gente que é eleito com dinheiro, com
não sei o quê, com ﬁcha limpa, com ﬁcha suja. Tem de
tudo aqui. Mas, no Supremo, são os vestais. Todos que
estão no Supremo, eu, como membro da Comissão de
Constituição e Justiça, dei o voto e acompanhei. E aí é
que eu me pergunto. Eu vejo esse rapaz brilhante, que
é o primeiro jovem que chegou lá agora e reconheceu
até, com uma franqueza: “O senhor quer ser Ministro
do Supremo?” “Eu quero. O sonho de todos é ser Ministro do Supremo”. E ele até exagerou: “O sonho de
todo soldado é chegar a general”. Não é tanto assim;
aí já não é tanto assim.
Mas, na verdade, na verdade, o que eu posso
dizer é que o Ministro que chega ao Supremo é vitalício, é para o resto da vida. Então, ele ﬁca numa posição de que é ele - se ele crê em Deus -, Deus e sua
consciência. Absolutamente correto. Um juiz não pode
aceitar pressão de quem quer que seja, nem da opinião pública. Mas há certa arrogância com que alguns
falam, no sentido de que eles... “Eu sou o tal, porque
eu penso, porque eu sei”... Não sei.
Eu vi votos que me emocionaram. A ilustre Ministra de Minas Gerais, na sua singeleza, realmente
demonstrou espírito.
Mas será que o Supremo não entendeu? O Brasil está vivendo um drama cruel, que é a questão da
ética, da dignidade, da seriedade.
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Falando nisso, meus cumprimentos, Presidente
Dilma. Com muita elegância, com muita categoria, mas
a Presidente da Caixa Econômica caiu fora. Cá entre
nós, não dava para explicar o episódio daquele banco. Não dava para explicar que, alguns meses antes
do estouro do banco, a Caixa Econômica entra com
quarenta e tantos por cento, comprando as ações. Aí
o Banco Central diz: “Não, mas a nossa missão não é
fazer a ﬁscalização, não sei o quê”. E caiu fora.
É isso, Presidente! É essa atitude que V. Exª tem
de tomar. Fez com elegância. Saiu depois, etc. e tal,
mas caiu fora. Ninguém entendia. Ninguém entendia
aquela senhora na Presidência da Caixa Econômica
Federal entrar com 40%, comprando as ações de um
banco que era tudo “frajota”, que estava falido, uma
bandalheira do tamanho de um bonde. E a Caixa Econômica não sabia? E o Banco Central não olhou?
É essa a atitude. É essa atitude de demitir – e
demitir tantos quantos forem necessários – que dá
seriedade.
Eu não vejo, no Supremo, nenhuma preocupação no sentido de “o que nós vamos fazer para que o
Brasil deixe de ser o País da impunidade?” O problema
deste País é este: o Brasil é o país da impunidade. Só
ladrão de galinha vai para a cadeia. Um bom advogado, e está feito.
Qual é um gesto, qual é uma proposta, qual é uma
ideia, qual é uma sugestão do Supremo no sentido de
alterar essa questão? Nós queremos é julgar. A imensa
maioria vai ser absolvida – que seja absolvida –, mas
queremos julgar. O que não pode é o tempo passar, e
o cidadão ﬁcar a vida inteira com processo.
Há políticos importantes, governadores que foram
os mais ilustres. Quarenta anos, um processo atrás do
outro, condenações e mais condenações – condenação
de juiz, condenação de junta, condenação de tribunal.
Mas, prestem atenção, o tempo passa, o tempo passa
e ninguém é condenado.
Qual foi a ideia, qual foi a proposta? O Supremo
já se reuniu, já chamou a gente para dizer: “Olha, tem
que ser feito assim”? Não.
Essa questão envolveu toda a sociedade. Milhões
de brasileiros assinaram. E não só milhões de brasileiros assinaram o ingresso do projeto de ﬁcha limpa,
mas outros milhões aderiram depois, via Internet, a
esse processo. Deu em nada.
Eu não sei hoje. Hoje eu não sei, mas, no ﬁnal do
ano passado, o Senado estava com um prestígio tão
baixo que, praticamente, só ganhava dos traﬁcantes
de drogas. Polícia, tudo o mais estava na nossa frente.
Eu não sei se hoje, numa pesquisa, o Supremo não
se compara com o Senado.
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Ao lado das críticas duras que o Supremo fez ao
Senado, eu acho que a ele cabe uma palavra: o que
fazer? Qual é a ideia? Qual é a proposta? O que eles
têm para nos sugerir, para nos orientar?
Mas, apenas ridicularizar? Uma posição como a
do ex-Presidente do Supremo, dura? Se a gente for
se envolver... Então nós íamos discutir a discussão
dele com o ilustre relator do mensalão? E aí foram
para agressões pessoais, que não importa e nem era
a hora.
Pela primeira vez, há um certo trânsito positivo na
reunião de que V. Exª, Presidente, participa, da reforma
política. Eu não acredito muito. Acho que V. Exªs, ou
baixou o Espírito Santo, que, de repente, em questão
de dois meses, vão fazer uma nova Constituição, ou
o negócio ali é de mentirinha. Vão aprovar, depois vai
para a Câmara, tem também a da Câmara, e começa
um processo e aí começa tudo de novo. Mas, de qualquer maneira, está andando. É uma coisa inédita que
até então não tinha sido feita.
Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Simon, apenas agarrar a sua pergunta: o
que fazer? Creio que passou esta fase. Correta a sua
manifestação e de muitos de nós aqui. Mas o que fazer é claro hoje: ﬁcha limpa em 2012 para valer. Falta
pouco mais de um ano e meio mais para a próxima
eleição – 50 mil vereadores no Brasil, 5.564 prefeitos
–, e a gente não pode perder a chance de que a ﬁcha
limpa entre em vigor. Primeiro, porque aí não há mais
nenhum argumento, Senador Aloysio, em relação ao
fato de ter ou não retroatividade. Segundo, precisamos
ﬁcar alertas, porque os artifícios jurídicos já começam
a ser usados...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
o que diz a imprensa hoje.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
...no sentido de encontrarem outras brechas que levem
ao impedimento. Então, respondendo à sua pergunta, acho que, de agora até o próximo ano, temos que
ﬁcar alertas aqui, falando claramente, com a ênfase
que o senhor está dando, para que a ﬁcha limpa adie
a entrada em vigor, mas que não morra. Porque muitos estão achando que ela morreu. Ela não morreu. Foi
adiada a entrada em vigor da lei. Então, respondendo a
sua pergunta, o que fazer? O povo inteiro, aqueles um
milhão e tantos que assinaram e todos nós ﬁquemos
alertas para que, em 2012, na eleição para prefeitos
e vereadores, a gente tenha a ﬁcha limpa em vigor. E
daí a mais dois anos vamos ter a eleição para todos
os outros cargos, e que a lei continue em vigor. Essa
é a minha sugestão, respondendo a sua pergunta sobre o que fazer.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agradeço a V. Exª, Senador Cristovam.
Agradeço a V. Exª, Presidente, a tolerância. Tenho
uma identiﬁcação e uma admiração muito grande por
V. Exª, que era o nosso candidato, se o MDB achasse
que era um partido médio em condições de ter candidatura própria. Mas o comando achou que não. Um
homem da expressão de V. Exª, Prefeito de Curitiba,
três vezes Governador do seu Estado, duas vezes Senador da República, foi considerado um nome fraco,
por um partido forte nas suas bases, mas, cá entre
nós, muito fraco no seu comando.
Obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto
Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela Liderança do PDT, cinco minutos
para o Senador Acir Gurgacz, cinco minutos improrrogáveis.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito bem, bomdia. É um prazer cumprimentar o Senador Roberto Requião, que dirige os trabalhos nesta manhã.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
tudo, quero dar as boas vindas aos pedetistas que estão na cidade para a 5ª Convenção Nacional do PDT.
Quero cumprimentar o nosso Presidente, Ministro Carlos Lupi, que tem feito um grande trabalho à frente do
nosso partido, juntamente com o Manoel Dias, toda
a equipe pedetista; saudar a todos que vieram essa
Convenção, que, para nós, é muito importante.
Ontem, Sr. Presidente, recebi a ligação do nosso
Prefeito Charles, do Vale do Paraíso, lá de Rondônia,
que fez uma viagem pela BR-364, de Vale do Paraíso a
Vilhena, que me relatou que esta rodovia não está em
boas condições e pediu que tomássemos providências
com relação a isso. Quero dizer ao prefeito e a todos
os rondonienses que estamos trabalhando no sentido
de recuperar a BR-364, não por intermédio do Crema,
mas pela restauração. O Crema não atende às necessidades da BR-364. Portanto, o projeto de restauração
já está em curso, e acredito que, em mais 20 dias, já
estará consolidado e concluído esse projeto que é
tão importante para todos nós, conforme informações
do Dnit, por intermédio do nosso Engenheiro Johnny,
também do Pagot e do Ministro Alfredo Nascimento,
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que estão muito empenhados em fazer a restauração
da BR-364.
O outro tema é a transposição, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores.
Quero comunicar aos nossos servidores do Estado de Rondônia, que estão aguardando a transposição
para vir para os quadros da União, que o processo,
a minuta, a famosa minuta, já foi apreciada pelo Departamento Jurídico do Ministério do Planejamento e
foi aprovada, pela informação que tivemos ontem à
tarde, e hoje de manhã, conﬁrmamos, no Ministério
do Planejamento. Então, agora vai para a Ministra
Miriam Belchior, para assinar esse decreto e acabar
com essa novela.
Portanto, aqui ﬁca, mais uma vez, o nosso pedido,
agora para a Ministra do Planejamento, que assim o
proceda, que dê a atenção costumeira que a senhora
tem dado a todas as reivindicações do nosso Estado
de Rondônia, pois tem prioridade esse decreto e deve
chegar a V. Exª na semana que vem, para que realmente
nos ajude a terminar essa novela da transposição dos
servidores públicos do Estado de Rondônia.
Aqueles que querem fazer a transposição dos
quadros do Estado para a União que possam fazê-lo,
conforme já debatemos e discutimos aqui no Senado.
Já discutimos isso amplamente, durante quase dois
anos, em reuniões intermináveis, com os servidores,
com o presidente do sindicato do estado, juntamente com os técnicos do departamento do Ministério do
Planejamento.
Portanto, é um avanço grande.
Acredito que, na próxima semana, teremos esse
decreto assinado.
Concedo um aparte ao nobre colega Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Acir, quero falar apenas sobre o comecinho
do seu discurso, sobre a convenção do nosso partido.
Realmente, nós dois estivemos lá hoje de manhã e,
hoje à tarde, estaremos lá. E pudemos ver que há hoje,
dentro da militância do partido, um sentimento de que
é preciso buscar um rumo novo para seguirmos os
princípios da famosa Carta de Lisboa, que Leonel Brizola coordenou. Como estão hoje os partidos, a gente
tem diﬁculdade de ver a diferença entre qualquer um
deles – qualquer um deles. Os partidos ﬁcaram todos
parecidos. Não temos mais alianças, temos é aconchego entre os partidos. E o PDT é um Partido que pode
fazer a diferença na deﬁnição de uma linha, de um
programa. E que depois faça alianças sim, mas sem
se diluir nos outros partidos da aliança, como hoje a
gente percebe nas alianças, por exemplo, nos Governos Estaduais, nos Governos Municipais, no Governo

MARÇO 2011

Março de 2011

Federal, em que os partidos não são mais aliados, todos eles são aconchegados numa só coisa. Eu senti
ali, pela reação à minha fala, que há o desejo de uma
posição sobre a reforma política, que vá além, Senador Requião, da reforma legislativa; que não ﬁque só
na reforma legislativa, mas que a reforma política toque no Executivo; que toque no Legislativo não só na
maneira como elegemos, mas na maneira como funcionamos aqui dentro; que toque na cultura política da
população. Por isso, tem de tocar na educação. Eu aqui
defendo, Senador Requião, que está na comissão, que
faça parte da reforma política a Comissão da Verdade.
A gente tem um período da nossa história escondido,
o que impede o bom exercício da política nos dias de
hoje. Então, eu senti a necessidade de uma reforma
política, e não só eleitoral. Eu senti a necessidade de
uma revolução na educação, e não apenas de pequenos ajustes. Eu senti a necessidade de que a gente
tenha as Forças Armadas que não apenas comprem
armas, mas que fabriquem as armas neste País. A gente
compra caças franceses. China, Índia, Israel fabricam
já as suas armas. Então, estou otimista de que essa
Convenção abra um processo de mudança de rumo,
e aí, também, a ideia da democracia interna. O Presidente do PDT conseguiu uma coisa quase milagrosa:
que o partido seguisse, continuasse e até crescesse
sem o Brizola, porque muitos achavam que o partido
morreria. Mas a gente precisa democratizar o partido.
A gente precisa ter eleições em todas as instâncias
do partido. A gente precisa acabar com – salvo exceções, como é o caso inclusive do DF, e por pouquíssimo tempo – direções nomeadas. Nada ajuda mais a
fortalecer um partido do que a disputa interna. Disputa não enfraquece, o que enfraquece é imposição de
nomes sem a aceitação das bases. Então, acho bom
que o senhor tenha trazido aqui a notícia para todo o
Brasil da Convenção do PDT. Tenho a sensação de
que não vai ser apenas uma coisa pro forma. Vai ser
o ponto de partida para uma espécie de refundação
do partido, reescritura da Carta de Lisboa, em que o
nosso partido foi constituído.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito
obrigado, Senador Cristovam, pelo seu aparte.
Realmente, nós estamos num momento muito feliz
do PDT, um momento importante do nosso partido. Parece que estamos praticando a reengenharia partidária
interna do PDT, que se mantém hoje fortalecido.
Essa Convenção, assim como os próximos eventos, os próximos encontros do PDT, servirá para nós
nos prepararmos para 2012, que traz, neste ano, até
o número do PDT, tanto de trás para frente, como de
frente para trás – é 12 indo e, se você inverter, sempre
há um 12 neste 2012. É o ano do PDT!
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Nós queremos nos organizar e participar com
candidatos a vereadores, prefeitos, vice-prefeitos em
todas as cidades brasileiras. Esse é o nosso desejo,
esse é o desejo de toda a cúpula do PDT. E assim
estamos trabalhando juntos com o nosso Presidente
Lupi, que muito tem nos alegrado à frente do Ministério do Trabalho.
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pois
não. Um aparte ao Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB) – Desculpe-me, mas até neste assunto o Brasil poderia imaginar, assim como alguns dos nossos Colegas, que eu
estou me intrometendo – numa linguagem bem paraibana – na esfera de um partido que não é o meu. Mas
V. Exª sabe que, quando cheguei a esta Casa, ﬁz uma
declaração de amor ao PDT, Partido em que militei durante 15 da minha vida. Vendo, na condição de líder,
depois de ouvir essa liderança partidária extraordinária de referência nacional que é o Senador Cristovam,
eu não poderia deixar de colocar-me como mais um
desses ideólogos que têm, na força e na história de
Leonel Brizola, um marco importante na formação da
sua vida e desejar ao PDT um grande encontro. Que o
partido possa se refundar neste momento de transição
pós-ausência física e material de Leonel Brizola, mas
que foi muito bem conduzido pelo Presidente Lupi, que
soube, com maestria, com expertise, com engenharia,
conter aquele vazio enorme que Brizola deixou, e com
a força de lideranças, como V. Exª, como o Senador
Cristovam, o PDT caminha. E eu desejo a este partido, de que guardo saudades, de que guardo tantas
boas recordações – partido que foi, repito, alicerce da
minha formação ideológica –, muito sucesso e que
vocês possam encontrar caminhos para democratizar
cada vez mais o partido. É por isso que luto dentro do
PMDB, Partido em que honrosamente milito, para que
possamos ter a participação popular e fazer renascer
a juventude partidária, a formação do nosso jovem, a
motivação desses novos cidadãos e das cidadãs brasileiras com a vida política e partidária deste País.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo, que militou,
nas contas que ﬁzemos outro dia, se não me engano,
praticamente durante vinte anos...
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB. Fora do
microfone.) – Quinze.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Quinze anos pelo PDT.
Quem sabe V. Exª, num futuro próximo, não retorna...
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O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB. Fora do
microfone.) – Vai que eu volto.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
ao nosso partido, para que possamos...
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB. Fora do
microfone.) – Saudade eu tenho.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...ter
novamente a sua experiência junto conosco, para seguirmos com o nosso PDT, PDT que continua forte,
Senador Requião.
Com relação às discussões em torno da reforma
política, Presidente Requião, nós do PDT temos várias
sugestões. Mas a principal delas é que haja um plebiscito para escolher se vamos ter “distritão”, se vai ser
misto, se será lista fechada ou lista aberta. Que se coloque para a população um plebiscito ou um referendo
sobre aquilo que for deﬁnido no Congresso Nacional.
Entendemos que é importante ouvir a população.
É um pouco complicada essa relação de que o
Congresso vai fazer uma lei para os próprios integrantes do Congresso participarem ou se beneﬁciarem
ou não dessa lei. É importante que haja o referendo,
a participação popular. Entendemos que tudo aquilo
que for discutido no Congresso Nacional seja levado
à opinião pública para que a população possa dar seu
aval, a ﬁm de que não paire nenhuma dúvida sobre o
que for discutido aqui.
Fica aqui este pedido, Senador Requião, para
que a Comissão no Senado possa também debater
sobre esta possibilidade, esta alternativa de fazer um
plebiscito ou um referendo sobre o que for votado e
decidido no Senado e na Câmara dos Deputados. Entendemos que, assim, vamos estar totalmente respaldados para que não haja conﬂitos e não tenhamos de
estar sempre às portas dos tribunais para que sejam
resolvidas as questões mais delicadas com relação à
política brasileira.
Tivemos essa reunião da Bancada do PDT do
Senado junto com o Senador Cristovam, o Senador
Pedro Taques, o Senador João Durval e com a Bancada da Câmara Federal.
Essa foi uma sugestão do Deputado Miro Teixeira
no sentido de que todos, juntamente com o Senador
Cristovam, abracemos essa causa. Queremos contribuir para esse debate com relação a uma consulta à
sociedade sobre o que realmente queremos no tocante
à política futura do nosso País.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que seja transcrito
na íntegra o nosso pronunciamento, para que a gente
possa retornar aos nossos trabalhos em nossa reunião
do PDT e reencontrar nossos parceiros.
Lembro que, hoje à tarde, teremos um debate, iniciando o ciclo de debates, na Comissão de Agricultura,
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às 14 horas. Teremos como tema o ajuste das terras
brasileiras. É um tema importante que trazemos hoje
na pauta desta reunião, Senador Cristovam, a questão da legalização fundiária. É um tema da máxima
importância para os produtores rurais brasileiros, em
especial para o nosso Estado de Rondônia. Portanto,
estaremos hoje à tarde com representantes do Governo Federal, representantes de classes e de entidades
relacionadas a esse tema, quando debateremos esse
assunto, que é para nós, do Estado de Rondônia, da
Região Norte, da maior importância.
Tivemos, ontem também, reunião com a Presidenta Dilma Rousseff no Palácio, junto com os demais
líderes dos partidos e presidentes dos partidos da base
aliada. Foi uma reunião muito produtiva.
Tenho certeza de que a continuidade dessas reuniões, da maneira com que a Presidenta e os seus Ministros pararam para ouvir as sugestões dos partidos,
dos líderes, dos presidentes dos partidos, tenho certeza
de que muitas coisas novas irão acontecer.
Tive a oportunidade de conversar com a Presidenta sobre o MEI, em aumentar o seu teto de R$36
mil para R$72 mil, e cada MEI poder contratar um funcionário a mais. Ela concordou com a nossa posição,
de modo que, a partir da semana que vem, terça-feira,
nós já iniciaremos os nossos trabalhos aqui nesta Casa,
em regime de urgência, para votar essa alteração do
MEI, que é uma reivindicação antiga de todos os seus
integrantes de todo o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua compreensão.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ACIR GURGACZ
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Prezado Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o prefeito Charles, de Vale do
Paraíso, lá em Rondônia, me disse hoje que passou
na BR-364 no trecho entre Ouro Preto e Vilhena e reclamou das condições da rodovia.
Infelizmente tenho que concordar com o meu amigo prefeito de Alto Paraíso. Mas estamos trabalhando
incessantemente pela 364.
No dia 16 tivemos uma reunião no Ministério dos
Transportes, todos nós das bancadas de Rondônia e
Acre e conseguimos mudar o caráter dos trabalhos do
CREMA, de revitalização para restauração.
Isso, segundo o ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, gaarantirá mais melhorias na BR-364.
Precisamos agora ﬁscalizar e agilizar os trabalhos,
para que ocorram dentro dos prazos para que a população do estado não seja ainda mais penalizada.
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Voltando ao nosso tema, as discussões em torno
da reforma política aqui no Senado estão provocado
reações das mais diversas em nossa sociedade. O
debate sobre o ﬁm da proporcionalidade, o ﬁnanciamento público de campanha e os novos sistemas políticos sugeridos pelos senadores e partidos já tomou
conta das ruas. E com razão, pois o eleitor e toda a
população brasileira serão diretamente afetados por
essa mudança. É por isso que, sem fugir à responsabilidade de legislarmos pelo povo, e em favor do povo,
que o meu partido, o PDT, defende que a Reforma
Política seja referendada pela população por meio de
um plebiscito ou referendo, para que seja inconteste
a concordância da população.
A proposta do PDT, de suas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, é a de
que a alteração do sistema político brasileiro só terá
legitimidade se esta vier a ser aprovada também pelo
cidadão, por meio de consulta popular. Nos já promovemos uma ampla discussão interna no partido e
estamos participando ativamente das discussões no
Congresso Nacional. Vamos deﬁnir a posição do partido em torno da mudança pretendida ao longo dos
debates, mas já decidimos defender previamente a
realização de uma consulta popular para sacramentar
as decisões do Congresso.
Todos concordam que a reforma política é necessária. Precisamos reformar as instituições políticas,
os partidos, a forma de representação política, enﬁm,
precisamos de uma reforma do comportamento e da
postura política. Necessitamos de regras claras para a
ﬁdelidade partidária, para o ﬁnanciamento público de
campanha, para o instituto da reeleição, bem como de
mecanismos modernos de participação popular.
Já vimos muitos problemas de compra de votos,
desvio de verbas e outros casos de desrespeito para
com os recursos públicos. Por isso, estamos trabalhando hoje na Reforma Política e o PDT acredita que
realmente é importante ouvir a população, o eleitor.
Hoje tem muita gente que sequer entende como esses representantes do povo chegam às câmaras federal, estaduais e municipais. Isso porque o sistema
é confuso mesmo e, acredito, não funciona mais. E a
consulta popular também servirá como um instrumento
pedagógico, em que a população receberá informações
detalhadas sobre as possibilidades em questão.
Os problemas nos sistemas partidários e eleitoral
já foram diagnosticados, e alguns ajustes até já foram
feitos, como a Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, que surgiu de uma iniciativa popular
e que ONTEM o STF decidiu pela sua aplicação nas
próximas eleições. Já foi um grande avanço, mas precisamos avançar ainda mais.
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A democracia brasileira já esperou muito tempo
por essas reformas. Precisamos arregaçar as mangas, processar as idéias e contribuições de todos os
setores da sociedade e implementar as mudanças
necessárias.
E por conta da abrangência e do alcance desta
reforma é que defendemos a realização de uma consulta popular.
A democracia representativa, caros senadores,
precisa aprimorar os mecanismos de participação
popular para se aproximar dos anseios da população.
E esse deve ser um tema em discussão na própria
reforma política que estamos realizando. Devemos
discutir, por exemplo, a possibilidade de um representante político, eleito pelo voto popular, ter seu mandato monitorado pelo povo, outorgando-lhe inclusive a
possibilidade de poder retirá-lo do mandato por meio
de abaixo-assinado ou outro mecanismo de decisão
popular. Essa medida seria o exercício máximo da democracia e deve fazer parte das discussões em torno
da reforma política. Caso contrário, estaremos apenas
“dourando a pílula”.
Um dos pontos mais complexos e polêmicos de
qualquer decisão a respeito da reforma política talvez
seja a deﬁnição sobre a modalidade de ﬁnanciamento
das campanhas eleitorais. O modelo de ﬁnanciamento
que temos hoje, com aporte de recursos públicos e da
iniciativa privada, tem se mostrado desigual e até hoje
não existe norma que dê conta de disciplinar e ﬁscalizar
de forma transparente e eﬁcaz a sua aplicação.
Esse modelo tem sido no Brasil a porta de entrada
para a corrupção, e precisa ser revisto. Acredito que o
ﬁnanciamento público de campanha seja, em tese, o
mais compatível com a democracia representativa, pois
proporciona condições para tornar as competições eleitorais mais igualitárias. Mas precisamos discutir a forma como implementá-lo, para termos garantias de que
esse modelo de ﬁnanciamento de fato assegure mais
igualdade e transparência ao processo eleitoral.
O troca-troca de partido que se veriﬁca principalmente após as eleições já foi barrado pela Justiça
Eleitoral, mas muitos políticos ainda usam lacunas na
atual legislação para escapar das penalidades e da perda do mandato. A ausência de regras claras e normas
rígidas na legislação eleitoral brasileira contribui para
a fragilização dos partidos e para a deterioração da
imagem do Poder Legislativo perante à população.
Acreditamos que o indivíduo que indica seu nome
ao partido para ser candidato a qualquer cargo legislativo e se beneﬁcia do nome, da estrutura, do horário
político, do fundo partidário e dos votos de legenda
para se eleger, deve sim se submeter às doutrinas e
aos princípios partidários. Isso não signiﬁca necessa-
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riamente a opção pelo sistema de lista fechada para
o pleito eleitoral, mas sim da adoção de regras mais
rígidas e a punição com a perda do mandato para
qualquer tipo de inﬁdelidade partidária.
Eu defendo aqui a MINHA opinião a respeito
desses dois tópicos em discussão: o ﬁnanciamento de
campanha e a ﬁdelidade partidária. Mas essa é a minha
opinião. O PDT quer ouvir a opinião da população. Entendemos, de maneira absolutamente pragmática, que
a participação popular no processo decisório tem, no
sistema político brasileiro, algumas poucas maneiras de
se efetivar. Uma delas é por meio do voto nas eleições.
Outra, pouco usada, por sinal, é a consulta popular
por meio de plebiscito ou referendo. Este importante
mecanismo de participação direta tem que ser mais
utilizado para o aperfeiçoamento da democracia.
Portanto caros senadores, como a reforma política não é um tema programático em nenhum partido,
é que nós do PDT decidimos acompanhar o debate,
respeitar o posicionamento individual de nossas lideranças e parlamentares, e deﬁnir a posição do partido
ao longo dos debates. Mas não abrimos mão de que
seja realizada uma consulta popular, com a participação ampla da sociedade.
Fico satisfeito que o presidente da Comissão
Especial da Reforma Política da Câmara, deputado
Almeida Lima (PMDB-SE), já tenha admitido a possibilidade de cobrar a realização de um plebiscito sobre
o tema se o Congresso Nacional não conseguir quórum suﬁciente para aprovar mudanças constitucionais.
E solicito à Comissão Especial da Reforma Política
no Senado, e ao seu presidente, o senador Francisco
Dornelles, que analise a proposta do PDT e a submeta
a aprovação da comissão. Creio que será mais uma
vitória da democracia brasileira.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A solicitação de V. Exª será atendida
nos termos regimentais.
Com a palavra, por vinte minutos, o Senador Vital
do Rêgo, um Senador que exerce a sua palavra, o seu
convencimento na tribuna do Senado, mas também
pelo twitter, uma vez que é um exímio e frequentado
twitteiro.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Não menos do que V. Exª, que é um apaixonado
por tecnologia e exerce essa riquíssima qualidade de
homem público que tem e, com sua história, encontra
nas ferramentas eletrônicas um meio de comunicação
mais forte com o Brasil e o seu Paraná, Sr. Presidente
Roberto Requião, a quem saúdo em nome de todos
os paraibanos.
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Trago hoje à tribuna um assunto para o qual chamo atenção deste País. Estava aguardando pacientemente ao lado do meu amigo Mozarildo Cavalcanti, e,
por coincidência, falávamos de uma situação pontual,
e ele me perguntava: “Vital, vais falar de quê? Ou sobre o quê?”
Eu disse: “Eu quero me alinhar ao drama dos
órfãos dos concursos”. Daquelas pessoas que passaram boa parte do seu tempo estudando, acreditando
na convocação de um edital público, sentindo-se motivadas por um emprego estável, um emprego que lhes
desse melhoria na qualidade de vida. Muitas vezes,
deixaram as suas cidades, venderam tudo que tinham,
modiﬁcaram seu ritmo de vida. Passaram no concurso
e, agora, recebem a notícia seca e grossa, por e-mail,
“nós não vamos contratar”.
E como é que ﬁca? Como ﬁcam essas pessoas
que se submeteram a esses concursos?
Por isso mesmo, Srªs e Srs. Senadores, trago uma
publicação da revista IstoÉ, de 2 de março de 2011,
importante matéria com o título “Órfãos dos Concursos”, em que relata “o drama de centenas de pessoas
que, depois de muito estudo, foram aprovadas para
um cargo público e não terão emprego por causa do
corte orçamentário”.
Trata-se de algo grave e preocupante, pois revela
algum desconforto ou falta de planejamento da coordenação do Governo, da administração pública, descontinuidade na prestação de serviços essenciais, quebra
de contrato e descrédito do Governo Federal.
Considerando os prejuízos materiais e morais
causados pelo setor público a diversas famílias, a União
corre o risco – e estava comentando isso agora há
pouco –, a União corre o risco de ser condenada em
diversos processos judiciais por danos morais, prejuízos
materiais e outros motivos que implicarão em pesadas
indenizações e compensações que certamente serão
reconhecidas pelo Poder Judiciário.
A revista IstoÉ revela uma situação. Lá de Roraima, Mozarildo me contou outra. Eu recebo dezenas de
solicitações, de pedidos de apoio nos meus e-mails,
nas minhas caixas postais, enﬁm, em todas as formas
de comunicação com o nosso gabinete no Senado de
pessoas como Roberto Pereira Alves. Ele é economista.
Pediu demissão de uma empresa em que trabalhava
em Manaus, para se habilitar ao curso de formação
de servidores da Aneel, Agência Nacional de Energia
Elétrica, em Brasília. Na última etapa do concurso,
atentem os senhores, para assumir o cargo de analista,
ele alugou uma casa aqui em Brasília, Distrito Federal,
matriculou o seu ﬁlho mais velho numa universidade
particular enquanto a esposa, lá no Amazonas, cumpria o aviso prévio como professora.
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Essa situação trazida pela Revista Istoé, do Roberto Pereira Alves, é emblemática.
Ele estava servindo, saiu do emprego, veio para
Brasília, enfrentou o altíssimo custo de vida de Brasília, alugou uma casa aqui, matriculou o ﬁlho, a esposa
pediu demissão, cumpria aviso prévio como professora
no Amazonas, veio para cá na última etapa do concurso, para assumir o cargo de analista; quatro meses
já se passaram, e a Aneel não recebeu a permissão
do Ministério do Planejamento para contratar Roberto
nem os outros 138 aprovados no concurso.
Ouço V. Exª, Senador Mozarildo, que me solicita
um aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Vital do Rêgo, como nós estávamos conversando
antes aqui, esse é um drama que vem atingindo milhares de pessoas Brasil afora. Eu já ﬁz um pronunciamento a respeito do concurso da Polícia Rodoviária
Federal, uma instituição necessária para uma série de
ﬁns, inclusive o controle de contrabando, narcotráﬁco.
O meu Estado, por exemplo, tem um caso emblemático de uma pessoa que fez o concurso, não tem só
esse, mas esse é com quem tenho estado mais em
contato, inclusive com a comissão nacional deles que
ﬁzeram concurso no Brasil todo. Esse passou lá em
Roraima, que tem uma carência extrema, imaginem,
de policiais rodoviários federais, numa fronteira com
dois países, mais a entrada para o Amazonas, e simplesmente não são chamados. Isso também já acontece com auditores ﬁscais, com a Polícia Federal, com
vários órgãos que V. Exª citou aí. Ora, eu até entendo
que, por exemplo, agora a Presidente Dilma suspenda
a realização de novos concursos temporariamente. Até
entendo que deve arrumar a casa; então, suspende a
realização, embora nós saibamos que há necessidade
em todas as áreas do serviço público federal de concursos, aliás, como manda a Constituição. Mas não
admitir aqueles que foram aprovados, não aproveitálos, como diz V. Exª, até sujeitando a que as pessoas
entrem na Justiça... E, aí, a União, como tem muitos
mecanismos de defesa, vai protelar ao máximo, mas,
ao ﬁm, vai perder. Eu quero me somar a esse apelo
de V. Exª para que realmente o Governo Federal veja
isso. Não é possível realizar concurso – até dinheiro
foi gasto para a realização desse concurso, as pessoas se sacriﬁcaram, como V. Exª deu um exemplo aí,
e depois não são admitidos!? Isso realmente não é
concebível! Eu quero endossar as palavras de V. Exª e
dizer que é preciso que a gente faça uma interlocução
com o Governo Federal – já que espero que o Poder
Executivo ouça os pronunciamentos dos Senadores
e possa levar em conta esses pronunciamentos. Mas
nós devemos fazer gestões junto aos órgãos federais
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para que essa situação seja debelada, porque é inadmissível isto: a pessoa passar no concurso e não ser
chamada. Parabéns a V. Exª!
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço a V. Exª, que traz outro retrato. Eu poderia
trazer vários exemplos em diversos órgãos da Administração Federal, em que concursados aprovados não
foram chamados. Poderia também trazer essa conceituação de Governo como uma medida emergencial,
mas nunca deixando essas pessoas... Nós poderíamos
usar, como V. Exª colocou, a não implementação de
novos concursos, a efetivação de novos concursos.
Mas aqueles que estão aprovados cabe a cada um de
nós, sensíveis a essa matéria, lutar pela consolidação
do seu direito no Governo Federal, e especialmente
no Ministério do Planejamento.
Não estamos tratando da situação de alguém que
tinha apenas a intenção de fazer o concurso, conforme o disposto no art. 37 da Constituição Federal, que
estabelece que os cargos públicos são acessíveis a
todos os brasileiros. Estamos tratando da situação de
pessoas que foram aprovadas num concurso público,
foram chamadas para completar a última fase de um
processo de seleção complexo e, na última fase desse processo, recebem um e-mail da Aneel, dizendo
simplesmente, da Aneel ou de qualquer órgão ou setor ligado a ela, que a autorização não foi concedida.
Os prejuízos arrecadados aos candidatos aprovados
certamente serão reconhecidos pela Justiça, o que vai
aumentar em muito o número de demandas ao Poder
Judiciário, acarretando perdas ao Tesouro Nacional. São
transtornos irreparáveis para famílias e essas pessoas.
Todos nós contribuintes seremos obrigados a pagar
por erros dos outros, erros do governo, pelos agentes
públicos que tomaram decisões equivocadas, não condizentes com o bem comum, com os direitos sociais,
individuais, com a justiça e com a racionalidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não estou
defendendo a nomeação de servidores desnecessários. Estou defendendo a nomeação legal de servidores que foram aprovados em concurso. Estou defendendo o que determina a Constituição Federal: que
a Administração Pública obedeça aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eﬁciência, para que o Brasil possa melhorar na sua
educação, na saúde, no controle do tráﬁco, que V. Exª
colocou agora, do tráfego aéreo, do tráfego rodoviário,
na ﬁscalização das nossas fronteiras, no fornecimento de energia elétrica. É necessária a contratação de
mais professores, mais médicos, mais controladores
de vôos, mais servidores da Aneel, enﬁm, cito apenas
alguns exemplos. Esses concursos foram planejados,
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autorizados, consonante diretrizes do próprio Ministério do Planejamento.
Não são idéias esdrúxulas, nem inconsistentes
com a realidade do nosso País. Essas nomeações
acarretariam o aumento de R$1,233 bilhão na folha de
salários da União plenamente compatível com um País
que brevemente se tornará a quinta economia mundial, será sede de grandes eventos mundiais como a
Copa do Mundo, as Olimpíadas, e se tornou potência
em crescimento.
Sr.ªs e Srs. Senadores, não podemos aceitar a
submissão de políticas públicas à fria tirania orçamentária, nem o tratamento impessoal e desumano que
equipara pessoas a meros elementos estatísticos.
Tenho a plena convicção, a certeza de que a
Presidenta Dilma saberá tomar uma decisão sábia em
relação aos concursos públicos, considerando a necessidade de prestação de serviços essenciais, sem
desprezar o esforço pessoal de milhares de brasileiros que ﬁzeram o sacrifício de estudar e se submeter
a exames difíceis e desgastantes que predominam
nessa luta pelo emprego.
Esse desabafo veio munido de grandes expectativas, esperanças com relação á mudança de posição do Governo Federal não para novos concursos,
mas para nomeação efetiva desses concursados que
estão aí um clima de aﬂição e de grandes prejuízos
materiais e morais.
Mas, Sr. Presidente, para concluir sem precisar
usar todo o tempo que me é concedido pelo Regimento Interno, eu gostaria de fazer uma homenagem
ao Presidente Manoel Monteiro do Tribunal Regional
Eleitoral do meu Estado, porque foi escolhido novo
Presidente daquela Corte, prometendo dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Desembargador
Genésio Gomes Pereira Filho.
Manoel Monteiro é um juiz com larga experiência
no interior da Paraíba. Foi Presidente, Corregedor do
TRE, Professor da Universidade Federal do meu Estado e Desembargador desde 2005.
Eu tive com o Desembargador Manoel Monteiro
a condição ímpar de ser seu aluno e, quando da sua
posse, eu rememorava exatamente com companheiros
meus aqui em Brasília a forma séria, extremamente
correta de um juiz que dá o valor à magistratura, e
esse homem hoje está a frente do Tribunal Regional
Eleitoral.
Hoje também é a posse de um outro juiz na qualidade de juiz efetivo daquela Corte, o juiz Miguel de
Britto Lyra, juiz novo, que ingressou na magistratura
em maio de 1989, assumindo a sua primeira comarca
na cidade de Rio Tinto. Em 1996, foi removido para o
4º Juizado da capital, trabalhou na minha cidade de
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Campina Grande na vara criminal e foi juiz eleitoral em
diversas cidades como João Pessoa, Pedra de Fogo,
Rio Tinto. O Juiz Miguel de Britto Lyra assume a vaga
de juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral. Desejo à
Corte trabalho e sucesso nas decisões.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este assunto do concurso público caminha para uma solução
política. Ontem, falava com setores do Ministério do
Planejamento e vi técnicos à vezes pouco preocupados,
Paim, com a questão da sensibilidade e dos compromissos que essas pessoas tiveram. E mencionei que
iria falar a respeito disso. Recebi daqueles técnicos a
expectativa e a esperança de que, com os resultados
do primeiro trimestre de ajuste na economia, haveria
a possibilidade de ﬂexibilizar a contratação desses
concursados.

MARÇO 2011

Março de 2011

Queira Deus, queiramos todos nós que este assunto possa ser resolvido no âmbito governamental
para diminuir a angústia dessas pessoas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 56, de 2011 (nº 77/2011, na origem), da Senhora
Presidente da República, submetendo à apreciação do
Senado a indicação do Sr. Elvino de Carvalho Mendonça para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do
Ministério da Justiça.
É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
Sobre esta matéria, uma observação: está tramitando no Senado um projeto meu, de resolução, de alteração do Regimento Interno, no sentido de democratizar
o exame do Senado sobre estas escolhas – Ministros,
Banco Central e agências – e abrir a possibilidade da
participação popular. Eu vou prestar atenção especial à
tramitação desse processo. Eu acho que nós estamos
aprovando esses nomes todos com muita ligeireza,
para dizer o menos, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, o Senador Mozarildo
Cavalcanti, por vinte minutos, prorrogáveis por tanto
tempo quanto for necessário.
O Senador Mozarildo Cavalcanti, por usucapião,
é titular do horário das sextas-feiras e das segundasfeiras, pelo tempo que desejar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Requião, que preside a sessão com
muito brilhantismo, eu gostaria de agradecer a gentileza e, realmente, dizer que o Senador Paim e V. Exª,
que retornou ao Senado também, têm prestigiado as
sessões de segunda e sexta. É lógico que essas sessões, em que não há votação, se prestam a que nós
possamos trazer para o debate, para o conhecimento
da população, dos telespectadores da TV Senado e
dos ouvintes da Rádio Senado... Senador Requião,
não sei se no seu Estado é a mesma coisa, mas, no
meu Estado, eu posso ir ao interior, a uma estrada vicinal, eu ouço as pessoas dizerem: vi o senhor na tevê
abordar tal assunto.
É óbvio que essa – há quem não goste da TV
Senado; dia desse, ouvi uma matéria criticando a TV
Senado – é a forma democrática de o Parlamentar
levar ao conhecimento do seu eleitor, do cidadão, da
cidadã do seu Estado o que pensa, o que está fazendo
e o que realmente está aqui defendendo.
E hoje, com muito orgulho, Senador Vital, vou fazer uma análise da questão do meu Estado, o Estado
de Roraima, que é o Estado mais ao norte do País,
tão esquecido que a geograﬁa até hoje ainda está distorcida. Pessoas brilhantes continuam dizendo que o
Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, quando o Brasil, de
fato, vai do Caburaí ao Chuí. O Caburaí é um monte
que está no Estado de Roraima e que está cerca de
60 km acima do Oiapoque. Portanto, o Oiapoque não
é ponto extremo norte, é o Caburaí. Mas até com relação a isso as pessoas desconhecem a geograﬁa.
Imagine a história e a realidade de um Estado distante
dos grandes centros, como é o meu.
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Mas Roraima, antes, foi uma parte do Estado do
Amazonas. Foi devido exatamente à visão de estadista
de Getúlio Vargas, em 1943, que ele criou o Território Federal em torno do Rio Branco, desmembrando
uma parte do Estado do Amazonas, juntamente com o
Amapá, com Rondônia, que antigamente era Guaporé,
mais dois outros territórios, que foram depois reincorporados, que foram Ponta Porã e Iguaçu.
Muito bem, Roraima, criada em 1943, Território
Federal, ﬁcou nessa condição até 1988, quando, na
Constituinte, nós – e eu estava lá como Constituinte –
do Território de Roraima, nós do Território do Amapá
nos unimos e conseguimos sensibilizar os Constituintes para que pudéssemos transformar aquelas duas
Unidades da Federação, se é que podíamos dizer
que um Território Federal era uma Unidade da Federação, porque o governador era nomeado. Nós não
tínhamos Senadores, não tínhamos representantes
no Senado; nós tínhamos apenas quatro deputados
federais, quando passamos a ter muitos, porque, no
início, era só um; depois, dois; e, depois, quatro. Então,
passamos a Estado. Muito bem, adquirimos, portanto, o status efetivamente de Unidade da Federação.
E para uma população, Senador Vital, àquela época
de menos de 200 mil habitantes. Muita gente inclusive dizia como é que podia ser Estado uma área com
tão pouca gente.
E aí eu questionava sempre: e há alguma regra
constitucional que diga que um Estado tem de ter “x”
mil habitantes ou se vai atingir tantos milhões não é
mais Estado. É o quê? Então, conseguimos transformar em Estado. Foi instalado com a eleição do primeiro
Governador eleito, em 1º de janeiro de 1991.
Portanto, nestes 20 anos de existência do Estado,
nós avançamos muito, Senador Requião, avançamos
muito. Temos hoje uma universidade federal e um instituto federal de ensino tecnológico. Foram frutos de
projetos meus a universidade federal e a escola técnica, que hoje já evoluiu de Cefet a Instituto Federal de
Educação. Temos uma universidade estadual; temos
cinco ou seis outras instituições privadas de ensino
superior. O que é realmente, para um Estado que tem
hoje a população de 420 mil habitantes, é uma situação privilegiada.
Aliás, para ser correto, vou corrigir a população,
que é 451.227 mil, menos de 500 mil habitantes. No
entanto, multiplicamos praticamente por quatro a população neste período em que somos Estado.
Eu concedo o aparte a V. Exª, com muito prazer.
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB) – Eu
terei de me ausentar para cumprir uma atividade parlamentar ainda nesta tarde, Senador Mozarildo, mas
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ﬁquei aqui para testemunhar, não apenas ao Brasil mas
especialmente a Roraima, o compromisso que V. Exª
tem com aquele Estado. Nós, diariamente, estamos
ou trabalhando nas Comissões, ou aqui em Plenário.
E bem disse o Senador Requião, agora há pouco,
que V. Exª, por um instrumento não regimental, mas
extraído da sua inteligência, fez usucapião nas falas
de segundas e sextas, exatamente porque V. Exª é um
Senador daqueles em quem Roraima se orgulha de
poder ter votado. Um Senador que está presente às
sessões, levanta assuntos do maior interesse e todos
eles direcionados, saindo do âmbito nacional para a
diﬁculdade, a esperança, os problemas do povo do seu
Estado. Por isso, é sempre bom ouvir V. Exª. Eu tenho
por V. Exª um apreço especial, até porque nós somos
do mesmo Estado. Nascemos na Paraíba e V. Exª foi,
como muitos paraibanos, nordestinos, pernambucanos,
colonizar aquele Estado, ainda Território, como bem falou a história de Roraima. E V. Exª como outros tantos
egressos do Nordeste simplesmente se apaixonaram
pelas riquezas daquele Estado, pela sua gente, pela
forma aguerrida com que aquelas pessoas estavam
descobrindo um País, estabelecendo novos territórios,
novos horizontes. E Roraima tem sido assim, com a
multilateralidade e com a face de muitas pessoas que
passam a ter, na adoção daquele povo, uma forma de
viver. E V. Exª hoje tem um compromisso indelével com
o povo de Roraima. E esse compromisso dia a dia V.
Exª o cumpre, quer na tribuna, quer na comissão, quer
junto aos Ministérios, como um Senador do Estado de
Roraima. Parabéns a V. Exª, que muito nos orgulha com
a companhia e a nossa amizade.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senador Vital do Rêgo. Fico muito feliz
com essa palavra de V. Exª, com o testemunho de
V. Exª, que está aqui iniciando esta Legislatura, mas
com uma experiência parlamentar já grande. Só há
um reparo a fazer. Mas, primeiro, agradeço as palavras elogiosas e, segundo, fazer uma retiﬁcação. Eu,
com muito orgulho, sou descendente de nordestinos.
Meus avós eram paraibanos, que foram para Roraima
na década de 30; portanto, quando nem Território Federal era, mas Amazonas; o meu pai foi para Roraima
na década de 40. Era cearense. Mas eu tive o orgulho
de nascer em Roraima, justamente porque eles foram
para lá. Se eles tivessem ido para o Paraná, eu seria
paranaense. Mas, com muito orgulho, sou roraimense,
sim, de nascimento. Minha esposa também nasceu em
Roraima, assim como os meus ﬁlhos.
Mas todos nós, de Roraima, devemos muito aos
paraibanos, aos cearenses, aos maranhenses e de todos os demais Estados do Nordeste, que foram para lá
colaborar, como também os do Sul. Disse-o bem V. Exª:
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Roraima é uma mescla perfeita de pessoas de todo o
País. E, por isso mesmo, essa população mais do que
triplicou da instalação do Estado para cá.
Dizia eu que, se por um lado temos crescido
muito nesse período em que somos Estado, por outro é preciso fazer uma análise fria de que realmente
se o Estado fosse, de fato, bem administrado, fosse
administrado de maneira séria, o povo de Roraima, o
Estado de Roraima estaria muito melhor.
Vou analisar, Senador Requião, para ser mais
breve, os dados de 2007 para cá.
Em 2007, a receita do Estado era – incluídas as
receitas das transferências constitucionais da União,
as transferências voluntárias, a arrecadação estadual e as operações de crédito – R$1.011.595.000,00
arredondado; em 2008, R$1.211.152.000,00 arredondando; em 2009, R$1.659.630.000,00; em 2010,
R$1.850.000.000,00. Agora, veja bem, estes números
podem ser pequenos, comparados com a receita do
Paraná, por exemplo, mas, em compensação, o Paraná tem milhões de habitantes, e Roraima tem 451 mil
habitantes. Então, dinheiro não faltaria se fosse bem
aplicado para ter uma boa educação, uma boa saúde,
uma boa segurança, um bom desenvolvimento do Estado. Mas ocorre o contrário de tudo isso.
Hoje, no meu Estado, recebo diariamente telefonemas, não só a leitura dos jornais, são telefones
cortados nas escolas, nos postos de saúde, nos hospitais, cirurgias sendo suspensas por falta de material,
o vale solidário – recebi a denúncia agora há pouco –
atrasado há vários meses e, no entanto, as pessoas
estão sendo obrigadas a assinar um documento de que
receberam sem receber, e esse dinheiro portanto vai
para o ralo da roubalheira e da corrupção.
Quero registrar esses dados aqui, inclusive pedi
a V. Exª, só para fazer uma comparação como a União
tem responsabilidade de investigar a aplicação desses recursos. Se eu falei, por exemplo, em 2007, foi
R$1.011.000.000,00, a receita do Estado, Senador
Roberto Requião, foi R$278.000.000,00 só. Portanto,
quase que a totalidade dos recursos foi da União. Vamos para 2010. O Estado arrecadou R$427.000.000,00
e a receita foi R$1.854.000.000,00. Portanto, o que eu
quero aqui chamar a atenção, e principalmente para
a população do meu Estado, que muitas vezes ﬁca
anestesiada pela falta desses dados, porque até isso,
Senador Requião, veja bem, eu peguei aqui a fonte
desses números na Secretaria do Tesouro Nacional e
no portal do próprio Governo do Estado. Por exemplo,
em 2007 e 2008, não há dados sobre as operações
de crédito. Em 2008, não há dados disponíveis sobre
a arrecadação estadual. Então, o que se instalou no
meu Estado, de 2007 para cá, com o comando do atual
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Governador, foi uma verdadeira organização criminosa
para roubar o Estado. Agora mesmo a Polícia Federal
fez uma operação lá, iniciada com uma investigação do
Ministério Público Estadual e Federal e mais o Tribunal
de Contas do Estado, e só na saúde foi detectado que
R$30.000.000,00 foram desviados. Quer dizer, roubase na saúde, rouba-se no Vale Alimentação, rouba-se
na educação, na segurança. Eu tenho fotos que foram
mandadas para mim agora em que os postos policiais
estão caindo aos pedaços, assim como as escolas,
então, não é possível.
Então, quero aqui justamente fazer este pronunciamento para que o Ministério Público Federal, o
Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas da
União e o Tribunal de Contas do Estado investiguem
essa situação. Os dados estão aqui e vou pedir para
serem transcritos como parte do meu pronunciamento. Como é que pode tanto dinheiro, considerando- se
a população do Estado, tanto dinheiro e, hoje ainda
existir tanta miséria no meu Estado? Não é possível
realmente a gente vê, por exemplo, em certos bairros
e ver mansões na capital e, na periferia, a pior situação
possível e, às vezes, até nos bairros centrais.
Então, quero deixar aqui, nesta sexta-feira, este
registro e este apelo, vou formalizar, mas estou fazendo
da tribuna do Senado, para que o Tribunal de Contas
da União, para que a CGU, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do meu Estado se debrucem sobre esses dados,
veriﬁquem as denúncias que estão todos os dias nos
jornais de abandono da administração. Aliás, imagine,
o Governo não pagava o ale alimentação desde novembro, com tanto dinheiro em caixa. Não é possível.
É aquela história: não dá para ﬁcar calado diante de
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uma situação desta. Gosto até de repetir a frase de
Martin Luther King que “o que assusta não é a ousadia ou o grito dos maus, mas o silêncio ou a omissão
dos bons”, e não vou me silenciar, apesar de já ter
recebido ameaças de morte, apesar de o Governador
estar fazendo uma operação para apropriar-se de uma
fazenda que tenho, Senador Requião, que comprei
em 1974, quando comecei a exercer a medicina, tirei
ﬁnanciamento no banco para pagar.
Mas o Governador, agora, mesmo tendo recebido 3 milhões de hectares transferidos da União para
o Estado para fazer a regularização fundiária, está
avançando sobre isso. Mas não adianta me assustar
materialmente ou com ameaças, que não vou parar
de denunciar, de cumprir meu papel. Aliás, eu diria até
que o papel mais fundamental do Parlamentar não é
ﬁcar em ﬁla conseguindo emenda, não é ﬁcar em gabinetes pedindo cargos, mas é, sobretudo, zelar para
que os recursos que o Estado tem sejam aplicados em
benefício do povo, que seja de fato investido naquilo
a que se destina.
Por isso, encerro pedindo a V. Exª, Senador Requião, que autorize a transcrição, na íntegra, dos dados a que, aqui, ﬁz referência de maneira, digamos,
global, mas quero que sejam detalhados para que, de
fato, haja uma providência dos órgãos que mencionei.
Não é possível ﬁcar calado e nem se omitir diante de
uma situação dessa.
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.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião.Bloco/
PMDB – PR) – Na forma do Regimento, faremos a
transcrição do seu pedido, bem como do pedido do
Senador Acir Gurgacz.
Essas reﬂexões, esses dados sobre malversação
de recurso público me reportaram ao Paraná. No Paraná, Senador Mozarildo, temos uma das maiores frotas
aéreas de Estados brasileiros, temos sete aviões: um
jato, um Caravan, que comprei na última administração; um King Air; dois Senecas e dois aviões de observação adquiridos no Rio Grande do Sul. Além disso,
três helicópteros, dois mais antigos, e um adquirido
recentemente, uma verdadeira Ferrari voadora. Com
essa frota magníﬁca, o atual Governo, sem licitação,
por uma suposta emergência, contrata um avião e um
helicóptero por três meses pelo valor de R$2 milhões.
O nome disso, Senador, lá no seu Estado como no
meu, é malversação de recurso público. O Presidente
Lula chamava isso de maracutaia.
Senador Paim, é um aparte ao Senador Mozarildo ou é uma comunicação? Qual é a natureza da
sua intervenção?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É uma questão de ordem,
meu Presidente, Senador Requião.
Eu recebi, há minutos – e falava com V. Exª aí
–, um documento do Rio Grande do Sul, para que eu
ﬁzesse um registro. Como eu entendo que é um registro importante, eu peço a V. Exª que permita que
eu faça o encaminhamento à Mesa, depois de uma
leitura resumida.
Sr. Presidente, eu me reﬁro, neste momento, a
um ato público que aconteceu em Porto Alegre, promovido pelo Ministério Público do Rio Grande, pela
Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para PPDs e PPAHs no Rio Grande do
Sul (Faders) e também pela Ulbra. Trata-se de um ato
público em defesa do Estatuto da Pessoa com Deﬁciência, que é de minha autoria, que assegura o direito a um salário mínimo, que assegura aposentadoria
especial para pessoa com deﬁciência. Nesse ato, estavam em torno de quatrocentas pessoas. Entre elas,
estavam os representantes de cinquenta entidades,
como o Coordenador do Centro de Apoio Operacional
dos Direitos Humanos, Francesco Conti; o Desembargador do Estado do Paraná Ricardo Tadeu Marques
da Fonseca; a Procuradora-Geral de Justiça Simone
Mariano da Rocha; o Secretário Estadual de Justiça
e Direitos Humanos, ex-Deputado Fabiano Pereira; o
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia do Estado, Deputado Miki Breier; a Promotora
de Justiça Miriam Balestro; o Promotor Júlio Almeida;
o Promotor Eduardo Veiga; o Secretário Municipal de
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Acessibilidade e Inclusão de Porto Alegre, Paulo Brun;
o Presidente do Conselho Nacional de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deﬁciência, Moisés Bauer; o
Secretário Nacional para a Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deﬁciência, Humberto Lipo; o Presidente
do Conselho Estadual da Pessoa com Deﬁciência, Roberto Oliveira; o Presidente da Faders, Cláudio Silva;
o Presidente da Câmara Legislativa do Rio Grande do
Sul, o Deputado Adão Vila Verde.
Para o Desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho do Paraná Ricardo Fonseca, único magistrado
com deﬁciência visual do País, “a legislação é baseada
em decretos que são frágeis e muitos se contradizem,
o que diﬁculta a defesa dos direitos das pessoas com
deﬁciência”.
De acordo com Moisés Bauer, a aprovação do
Estatuto foi recomendada pela ONU. Aﬁnal, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa
com Deﬁciência, ratiﬁcada pelo Brasil, recomenda aos
Estados-membros que aprovem leis em sintonia com
a convenção. É o que o Estatuto fez aqui, no Senado.
Ele se encontra agora na Câmara dos Deputados.
De acordo com os dados do IBGE – e eu vou
concluir –, 24 milhões de pessoas no Brasil possuem
algum tipo de deﬁciência; no Rio Grande do Sul, 1,5
milhão.
Como o próprio nome já diz, esse foi um ato público, uma manifestação não só do Rio Grande, mas
de lideranças principalmente da Região Sul, pela aprovação do Estatuto.
A última frase, conforme disse o Presidente do
Conade, Moisés Bauer: “O Estatuto é a maneira segura
de garantir todos os direitos aos deﬁcientes, respeito
e dignidade à vida”.
Peço a V. Exª que aceite na íntegra.
Agradeço a tolerância, mais uma vez, de V. Exª,
meu querido Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Senador solicita a transcrição?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
Microfone.) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Será feita na forma do nosso Regimento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
Microfone.) – Obrigado, Presidente.
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, tive a honra de ser convidado a participar
das celebrações relativas ao Dia Internacional para
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Conscientização do Autismo, que acontecerá no Rio
de Janeiro, dias 1º e 2 de abril.
Seria, de fato, muito gratiﬁcante poder participar desse momento tão especial, pois todos sabem o
quanto estou engajado nesta luta em favor dos autistas.
Não poder estar com eles me deixa muito triste.
Tentei de todas as formas encaixar essa visita,
mas não foi possível, não houve jeito.
Meu pensamento estará com eles e também
minha profunda gratidão pelo carinho com que insistiram para que eu vá. Sei que vai ser um momento
único, incrível!!!
Gostaria de ler aqui nesta Tribuna, o convite que
me foi enviado:
“Caro Senador Paulo Paim,
Hoje tive a oportunidade de assistir seu
pronunciamento na TV Senado, onde relatava
sua emoção ao desﬁlar no Bloco dos Aposentados, pela avenida Rio Branco!
Fiquei igualmente emocionada, pois passo naquela avenida toda semana e acompanho
sua trajetória como político.
Fico feliz sabendo que temos no Senado alguém parecido com o povo, que se emociona com o povo e vai para o meio dele sem
preconceitos e sem reservas. É porque não
esqueceu suas origens. Isso é muito importante, caro Senador!
Aqui estou agora na qualidade de representante dos AUTISTAS, dos seus familiares,
desta vez para lhe pedir que volte, volte ao
Rio de Janeiro!
Desta vez para subir conosco o Corcovado, estar junto ao Cristo Redentor no dia 01
de abril, quando vamos celebrar um momento
único, primeiro na história desse país!
Vamos iluminar o Cristo Redentor de azul,
ao cair da tarde (18:hrs) em homenagem aos
autistas de todo país, rogando a Deus misericórdia para os excluídos de tratamento, de
educação, de lazer, de vida social.
Queremos que esteja conosco, levantando essa bandeira, falando por nós e recebendo
nossa homenagem pelo que já tem feito em
prol do autista brasileiro.
A luta é grande, só foi dado o primeiro
passo e não podemos recuar.
Nesse dia outros locais importantes de
todo país e no mundo se iluminarão de azul,
como já relatei em email anterior, em homenagem aos autistas!
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Solicitamos também junto à sua assessoria, a iluminação do prédio do Senado de
azul nesse dia, ainda sem resposta.
Esperamos que compreenda a importância de sua presença junto à nós nesse dia.
Depois da audiência pública de 24 de
novembro de 2009, nossa voz passou a ser
sua voz em Brasília e em todo país.
Os vídeos de seus pronunciamentos sobre autismo estão na página de todos os companheiros pelo Brasil afora!
Por todas as razões que temos para crer
que és um político sério e do povo,
NÓS O ESPERAMOS!!
O Cristo Redentor abraça os autistas
nesse dia, e o senhor??
NÓS O ESPERAMOS!!!
Com o respeito e admiração de sempre,
Atenciosamente,
Berenice Piana de Piana
Diretora Administrativa ADEFA”
Srªs e Srs. Senadores, na tarde do dia 1º de abril
às 18:00 h, no Corcovado, o Cristo Redentor, uma das
sete maravilhas do mundo será iluminado de azul, a
cor do autismo. Na ocasião, Saulo Lucas, tenor autista,
cantará Ave Maria.
Várias
árias entidades estarão presentes e se manifestarão vestindo azul, numa única ação, erguendo
uma só voz, em prol do autista, com a frase: CRISTO
ABRAÇA OS AUTISTAS!
No dia 02 de abril, prédios e monumentos públicos
em todo o mundo se iluminarão de azul para lembrar a
necessidade de se incluir essas pessoas nas políticas
de atendimento médico, educacional e social.
Os autistas, através da frase: “ Se você acender
uma luz azul no dia 2 de abril, os autistas certamente
sentirão o seu carinho, onde quer que estejam”, estão
convocando o Brasil a iluminar de azul suas casas e
estabelecimentos.
Quero dizer, em relação ao pedido feito para que
o Senado também seja iluminado de azul, que já encaminhei requerimento nesse sentido ao Presidente
do Senado, Senador José Sarney. Devo dizer que me
foi garantido que, no dia 02, o Senado Federal também
será iluminado de azul.
Estarei aqui em frente a rampa do Congresso Nacional vestindo azul... Rezando a Ave Maria que o meu
amigo tenor Lucas cantará no Cristo Redentor.
Como disse, lamento profundamente não poder
estar com vocês nesse dia, mas estejam certos de que
meu espírito, minha alma e meu coração estarão com
cada um de vocês.
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Neste dia vou sorrir, vou chorar, vou cantar com
vocês.
Fiz um pedido à Diretora Administrativa da ADEFA, Berenice Piana, para que me represente no
evento, e que leia a seguinte mensagem que escrevi
para, de algum modo, estar lá com eles, abraçando o
Cristo e celebrando a grandeza que reside em cada
um de seus ﬁlhos:
“Meus bons amigos e amigas,
Imagino que momento lindo vocês devem
estar vivendo. Lindo e único.
Nesse momento de reﬂexão, gostaria de
dizer que felizmente já faz certo tempo que
o autismo não é mais sinônimo de exclusão
social. O avanço dos conhecimentos médicos
possibilitou o surgimento de novos tratamentos
e abordagens educacionais.
A compreensão dos pais de que seu ﬁlho poderá ter uma vida independente e feliz
também faz toda a diferença para o desenvolvimento de uma criança autista.
É importante que a sociedade compreenda, que o autismo não se manifesta sempre
da mesma forma, como, muitas vezes é retratado pela mídia e como, às vezes, podemos
ver no cinema, o que contribui para uma visão
que coloca o autismo como uma doença que
atinge as pessoas de maneira igual.
O autismo varia de pessoa para pessoa
e essa compreensão deve levar a uma abordagem terapêutica e educativa individualizada.
Os pais e professores também nunca
devem buscar como saída, na educação dos
autistas, o isolamento e a privação do convívio... com outras crianças. Os tratamentos que
usam animais, como, por exemplo, a equoterapia, devem ser incentivados para estimular
seu desenvolvimento.
Vocês devem lembrar que, quando estive a frente da Comissão de Direitos Humanos
pela primeira vez, nós realizamos audiência
pública para abordar o tema autismo e ela foi
muito positiva.
Na ocasião vocês entregaram uma sugestão de texto para projeto de lei que institui
o Sistema Nacional Integrado de Atendimento
à Pessoa Autista, em que estão registradas
demandas como:
Uma vida digna, igualdade, saúde, integridade física e moral, livre desenvolvimento
da personalidade, educação e trabalho.
Sei também que vocês querem que a
pessoa diagnosticada como autista ou porta-

Sábado 26

449

08381

dora de Transtorno Global do Desenvolvimento seja reconhecida como pessoa portadora
de deﬁciência, disto decorrendo todos os benefícios legais e a proteção especial estatal
dispensados aos portadores de deﬁciência,
notadamente as garantias previstas na Constituição da República Federativa do Brasil e
nas normas infra-constitucionais.
Quero que vocês saibam que nós somos
parceiros nesta empreitada e que respeito
muito suas aspirações.
Vou aproveitar esse momento para anunciar que na 5ª feira (31 de março) será aprovado, na Comissão de Direitos Humanos, relatório da Senadora Ana Rita sobre o projeto
que, à época, vocês me encaminharam e eu
encaminhei para a Comissão de Direitos Humanos.
O então senador Flávio Arns fez o parecer. Hoje ele é vice-governador do Paraná. Lá
ele também estará de azul.
Chegou ﬁnalmente o momento de festejar, pois o projeto será aprovado. O parecer
da relatora Ana Rita foi muito positivo e traz
a vitória de uma importante etapa na luta dos
autistas.
O dia 2 de abril é o Dia Internacional
para a Conscientização do Autismo e, isso que
vocês estão fazendo, sem dúvida, é conscientizar. Iluminando as cidades e colocando luz
sobre uma questão que, por tanto tempo, foi
quase que evitada.
Este é um momento especial. É a primeira vez que essa data é celebrada em nível nacional!
Espero que a cada dia todos nós possamos ter, acima de tudo, um olhar individualizado, o olhar especial sobre o ser humano, ou
seja, que tão importante quanto o diagnóstico,
seja o atendimento especial que deverá ser
dispensado ao autista.
Meu abraço afetuoso e luz, muita luz é o
que desejo para vocês, para todos nós. Que no
abraço do Cristo, acolhedor e universal, possamos repousar nossas reﬂexões e encontrar as
melhores respostas e a força necessária para
alcançar nossos bons propósitos”
Sr. Presidente, gostaria de convidar a todos os
autistas e familiares para participarem da audiência
que acontecerá na 5ª feira, às 09:00h, na Comissão
de Direitos Humanos. Indiquei a Senadora Ana Rita
para relatar o projeto e o relatório será lido na ocasião.
Participem, venham, e caso não possam, assistam
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pela TV Senado, ao vivo. Apresentei requerimento de
urgência para que ele seja votado no Plenário.
Meu pedido a todos que me escutam ou que me
vêem
êem neste momento é de que somem sua boa energia à causa dos autistas.
Termino lendo a Ave Maria, de Vicente Paiva e
Jaime Redondo.
Ave Maria
Nos seus andores
Rogai por nós
Os pecadores
Abençoai ! nestas terras morenas
Seus rios, seus campos e as noites serenas
Abençoai ! as cascatas
E as borboletas que enfeitam as matas
Ave Maria
Cremos em vós
Virgem Maria rogai por nós
Ouvi as preces, murmúrios e luz
Que aos céus acendem e o vento conduz
conduz a vós
Virgem Maria
Rogai por nós.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, amanhã, 26 de março, é aniversário da
capital gaúcha, Porto Alegre, a nossa capital que encanta e que está completando 239 anos.
Porto Alegre certamente é uma alegria para o
povo do Rio Grande do Sul.
É a nossa cidade calorosa, que sempre esteve
no centro dos acontecimentos políticos e sociais do
Estado e do País. Terra de um povo guerreiro cuja
história registra sua coragem frente às adversidades
e a luta por seus ideais.
É Cidade sinônimo de qualidade de vida, capital
de progresso, de conquistas sociais, que nos enche
de orgulho com seu alto índice de alfabetização e de
escolaridade, com seu trânsito considerado modelo no
País, com a qualidade de suas creches comunitárias,
com a coleta seletiva de lixo.
É Cidade respeitada em todo País pela construção
do orçamento participativo, pelo 1º Fórum Social Mundial, implantados pelo Governo Petista, que buscou
aprofundar a relação da Prefeitura com a cidadania,
fazendo da participação popular prioridade para o fortalecimento da democracia.
É Município que respeita seus marcos históricos,
que no Centro de seu cerne conserva belezas ímpares
como a Praça da Matriz, a Santa Casa de Misericórdia,
marco da medicina do Estado, a Biblioteca Pública, a
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Praça da Alfândega, o Museu de Artes do Rio Grande
do Sul, o prédio antigo do Correio, o Museu Julio de
Castilhos, a Casa de Cultura Mário Quintana, o Theatro São Pedro e tantas outras obras notáveis, que
assim como essas, não se distinguem somente como
patrimônio arquitetônico, mas também pela eﬁciência
no cumprimento do ideal a que se destinam, enchendo
nossos corações de brio e satisfação.
Falar de Porto Alegre é falar de um povo acolhedor, de gente que sabe valorizar o trabalho, a cultura,
o lazer, a vida. É lembrar dos transeuntes no Mercado Público Central, ou na Rua da Praia, no Brique
da Redenção, ou ainda das pessoas que se exercitam nos belos parques da cidade, ou no calçadão
de Ipanema, é lembrar daqueles que passeiam pelo
Jardim Botânico para conhecer seu acervo natural, ou
também daqueles que se divertem no Bairro Cidade
Baixa que encanta com seus bares que relembram a
boemia dos anos 50.
Descrever Porto Alegre, é pensá-la em versos,
como uma bela poesia, mágica em seu pôr do sol,
grandiosa na alma de sua gente e aconchegante em
sua esplêndida singularidade.
Meu abraço caloroso, saudoso e cheio de orgulho
para todos os porto alegrenses, e que a nossa capital
continue brilhando sempre mais e enchendo nossa
gente gaúcha de alegria e encantamento.
Termino com a canção de autoria do ex-senador
José Fogaça, gravada pela sua esposa Isabela... “Porto
Alegre é demais”
Porto Alegre é que tem
Um jeito legal
É lá que as gurias etc... e tal
Nas manhãs de domingo
Esperando o Gre-Nal
Passear pelo Brique
Num alto astral
Porto Alegre me faz
Tão Sentimental
Porto Alegre me dói
Não diga a ninguém
Porto Alegre me tem
Não leve a mal
A saudade é demais
É lá que eu vivo em paz
Quem dera eu pudesse
Ligar o rádio e ouvir
Uma nova canção
Do Kleiton e Kledir
Andar pelos bares
Nas noites de abril
Roubar de repente
Um beijo fadio
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Porto Alegre me faz
Tão Sentimental
Porto Alegre me dói
Não diga a ninguém
Porto Alegre me tem
Não leve a mal
A saudade é demais
É lá que eu vivo em paz
Porto Alegre me dói
Não diga a ninguém
Porto Alegre me tem
Não leve a mal
A saudade é demais
É lá que eu vivo em paz
Porto Alegre é demais!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, subo a esta tribuna, nobres Pares, para
fazer um registro que julgo da maior importância.
ância. Estou me referindo ao Ato Público, promovido pelo Ministério Público do Rio Grande Do Sul, a Fundação de
Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas
para PPDs e PPAHs no RS (Faders) e o Instituto de
Pesquisa em Acessibilidade da ULBRA.
Trata-se do ato em defesa do Estatuto da Pessoa
com Deﬁciência. O encontro contou com a presença
de aproximadamente 400 pessoas.
Entre elas estavam representantes de 50 entidades, o coordenador do centro de apoio operacional dos
direitos humanos, Francesco Conti, o desembargador
do estado do Paraná,
á, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, a procuradora-geral de justiça, Simone Mariano
da Rocha, o secretário estadual de justiça e direitos
humanos, Fabiano Pereira, o Presidente da Comissão
de Cidadania de Direitos Humanos da Assembléia do
Estado do Rio Grande do Sul, Miki Breier, a promotora
de justiça, Miriam Balestro, o promotor, Júlio Almeida,
o promotor, Eduardo Veiga, o secretário municipal de
acessibilidade e inclusão de Porto Alegre, Paulo Brun,
o presidente do Conselho Nacional de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deﬁciência, Moisés Bauer, o
secretário nacional para a promoção dos direitos da
pessoa com deﬁciência, Humberto Lipo, o presidente
do conselho estadual da pessoa com deﬁciência, Roberto Oliveira, o presidente da FADERS, Cláudio Silva,
o presidente da câmara legislativa do RS, Deputado
Adão Vila Verde.
Para o desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho do Paraná,
á, Ricardo Fonseca, único magistrado com deﬁciência visual do país, “a legislação é
baseada em decretos que são frágeis, e muitos se
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contradizem, o que diﬁculta a defesa dos direitos das
pessoas com deﬁciência”.
De acordo com Moisés Bauer, a aprovação do
Estatuto foi recomendada pela ONU, aﬁnal a Convenção Internacional sobre os direitos da Pessoa com Deﬁciência, ratiﬁcada pelo Brasil, recomenda aos Estados
membros que aprovem leis que protejam e garantam
direitos da pessoa com deﬁciência.
De acordo com dados do IBGE mais de 24 milhões
de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deﬁciência
e, desse total, cerca de 1,5 milhão residem no RS.
Srªs e Srs. Senadores, como o próprio nome já
diz, esse foi um ato público, ou seja, foi uma manifestação pública em apoio ao Estatuto da Pessoa com
Deﬁciência.
Com este ato, ﬁca claro para mim, que a aprovação do estatuto é um anseio do movimento de pessoas
com deﬁciência, conforme está expresso nas palavras
de Moisés Bauer, presidente do CONADE, e com as
quais ﬁnalizo esse registro:
“O Estatuto é a maneira segura de garantir todos os direitos aos deﬁcientes, respeito e
dignidade à vida”.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Não havendo, no plenário, mais Senadores, além do Senador Paim e do Senador Mozarildo, aqui ao meu lado – o Senador Cristovam estava
inscrito, mas não se encontra no plenário –, está encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 46
minutos.)
DISCURSO, NA ÍNTEGRA, DO SR. SENADOR PAULO PAIM NA SESSÃO DO DIA
24 DE MARÇO DE 2011, QUE ORA SE PUBLICA
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, aproveitando o momento em que o Senado Federal realiza uma sessão especial para celebrar
os 20 anos do Mercosul, venho a esta Tribuna abordar
uma situação que está deixando os exportadores de
calçados e de máquinas agrícolas apreensivos.
Recebi nota oﬁcial da Associação Brasileira da
Indústria de Calçados (ABICALÇADOS) informando
sobre os sucessivos atrasos na liberação das licenças não-automáticas de importação de calçados por
parte da Argentina.
Porém, desde o início do mês de março, a entidade passou a receber relatos de que a situação está
se agravando. Segundo levantamento da entidade,
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dezenove empresas estão sendo afetadas pela situação, e até o momento são 865 mil pares ainda sem
liberação da documentação que permite a entrada do
produto no país vizinho.
Em 2010 o Brasil exportou 14 milhões de pares
para a Argentina pelo valor de US$ 167,3 milhões.
Uma das empresas que tem cargas à espera de
liberação em seus depósitos é a West Coast, de Ivoti (RS). O gerente de exportações da empresa, John
Schmidt, diz que neste momento 10% da produção
voltada para a Argentina espera licença há 90 dias,
36% espera há 70 dias e 14% há 60 dias.
O prazo máximo para as liberações, conforme
a Organização Mundial de Comércio (OMC) e que foi
acordado com o governo argentino, é de 60 dias. No
entanto, os atrasos chegam a mais de 120 dias.
Para minimizar a situação, a Abicalçados vinha
intervindo com comunicação direta junto ao Governo
argentino.
Nos últimos tempos, porém, as autoridades do
país vizinho não vêm mais respondendo aos contatos.
A Abicalçados informa que foram registradas perdas consideráveis por parte dos fabricantes, e caso a
situação não seja resolvida com urgência, toda a temporada estará em risco, com sérios danos às marcas e
aos investimentos feitos pelo setor no país vizinho.
Sr. Presidente,
Na mesma situação está o setor de máquinas
agrícolas. Pelo menos 1.200 máquinas estão retidas
em depósitos e pátios de empresas brasileiras à espera
de licenças de importação da Argentina.
O levantamento dos volumes retidos foi feito pela
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) .
Em 17 de fevereiro, a Argentina aumentou a lista
de produtos que precisam de licença não automática
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para importação de 400 para 600 itens alegando necessidade de proteger a indústria local.
Os contratos já feitos e emperrados pela burocracia argentina correspondem a 150 milhões de
dólares.
O Brasil envia 7 mil tratores e 1.500 colheitadeiras por ano e, com esse volume, detém 80% do mercado argentino.
A fatia é signiﬁcativa para os fabricantes nacionais
porque corresponde a 30% de tudo o que eles vendem
para o exterior e a 5% de tudo o que produzem.
São palavras do vice-presidente da Anfavea, Milton Rego, abre aspas, é legítimo um governo querer
desenvolver sua indústria, o que não é legítimo é rasgar o acordo automotivo do Mercosul, que não prevê
as licenças não automáticas, fecha aspas.
Srªs e Srs. Senadores,
Respeitosamente, eu faço um apelo ao governo
brasileiro para que tome medidas urgentes para enfrentar o problema.
Os setores de calçados e máquinas agrícolas são
fortes geradores de empregos e de renda e, portanto,
não podemos nos conformar com essa situação.
A criação de medidas protecionistas de forma
unilateral como esta que a Argentina está realizando deve ser levada à OMC - Organização Mundial do
Comércio.
O MERCOSUL é um processo de integração econômica de livre circulação de bens, serviços, trabalhadores e capital. Não podemos admitir essas atitudes
dentro do bloco, sob pena de submeter o país dissidente
às sanções previstas no mercado internacional.
O Governo brasileiro deve agir com rigor em relação a esta questão como forma de manter a estabilidade das relações comerciais.
Era o que tinha a dizer.
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Ata da 37ª Sessão, Não Deliberativa
em 28 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Wilson Santiago e da Sra. Ana Amélia.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 4 minutos e encerra-se às 18 horas e 55 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência lembra ao Plenário que
o tempo dos oradores do Período do Expediente da
sessão deliberativa ordinária de amanhã será destinado a reverenciar a memória do ex-Senador Mário
Covas no transcurso do décimo aniversário do seu
falecimento, nos termos do Requerimento nº 221, de
2011, da Senadora Marisa Serrano, do Senador Aécio
Neves e outros Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 278, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 256, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a retirada deﬁnitiva do Projeto de Resolução nº 2, de 2011, de minha autoria.
Sala das Sessões, 22 de março de 2011. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência defere o requerimento
que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 279, DE 2011
Solicita Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
relativas ao controle do Banco Central do
Brasil sobre a entrada de moeda estrangeira no país.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Requeiro, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a, 216, I e 217 do
RISF, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda pedido de informações, no sentido
de se obter esclarecimentos, junto ao Banco Central
do Brasil – BACEN, sobre o atípico ﬂuxo de entrada
de moeda estrangeira no país, veriﬁcado no primeiro
bimestre de 2011. Solicita-se ao BACEN:
1. Informar o montante de moeda estrangeira
que ingressou no País a cada mês, desde janeiro de
2008;
2. Informar o montante de moeda estrangeira que
saiu do País, a cada mês, desde janeiro de 2008;
3. Informar a que setores da economia foram alocados os investimentos que ingressaram no País no
referido período, discriminando a cada mês.
Justiﬁcação
Informações veiculadas na imprensa nacional
dão conta de um ﬂuxo atípico de entrada de capitais
no país, nesses primeiros meses de 2011. Segundo
as mesmas fontes, o montante líquido de entrada de
moeda estrangeira já ultrapassou a casa dos 30 bilhões
de dólares, valor superior, inclusive, àquele veriﬁcado
em todo o ano de 2010.
É sabido, também, que a política de juros mantida
pelo Governo Federal estimula, e muito, o investimento
especulativo, atraindo grande quantidade de capitais
oriundos de outros países.
Parece-nos fundamental para o Senado da República possa exercer plenamente suas prerrogativas,
conhecer com detalhes a destinação desses vultosos
recursos, ou seja, em que setores da economia esses
investidores tem interesse, se apenas no setor ﬁnanceiro, se parcela signiﬁcativa está sendo aplicada em
investimentos produtivos de médio ou longo prazo e em
que medida tais aplicações se relacionam com a mais
recente crise econômico-ﬁnanceira internacional.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2011 – Senador Itamar Franco.
(À Mesa para decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 57, de 2011 (nº 82/2011, na origem), da Senhora
Presidente da República, que comunica sua ausência
do País, nos dias 29 e 30 de março corrente, para visita a Portugal.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 57, DE 2011
(Nº 82/2011, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País nos dias 29 e 30 de março de 2011, em visita
oﬁcial à Portugal.
Brasília, 25 de março de 2011. – Dilma Rousseff.
Aviso nº 127-C. Civil.
Brasília, 25 de março de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador Cícero Lucena
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República comunica que se ausentará do País nos dias 29 e 30 de
março de 2011, em viagem oﬁcial à Portugal.
Atenciosamente, _ Antonio Palocci Filho, Ministro do Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senado Paulo Paim,
do PT do Rio Grande do Sul. V. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de solicitar
a minha inscrição pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Alvaro Dias, V. Exª, em nome
da Liderança do PSDB, estará inscrito. Está autorizada a sua inscrição para falar em nome do seu Partido,
logo após o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
hoje, pela manhã, presidi uma audiência pública histórica na Comissão de Direitos Humanos. A reunião se
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iniciou às 10 horas em ponto e terminou exatamente às
14 horas. A ﬁnalidade desse momento foi demonstrar a
todos que nós temos de ter um olhar de solidariedade,
de coragem e de muita convicção na luta permanente
contra todo tipo de discriminação e preconceito.
O Governo Lula teve a coragem de, no dia 21 de
março de 2003, Dia Internacional pela Eliminação da
Discriminação Racial, criar uma estrutura de Estado
para monitorar, avaliar, dialogar acerca das políticas
de igualdade racial na linha de combater todos os
preconceitos.
Lá se vão oito anos e, hoje pela manhã, eu tive
a satisfação de reunir todos os ex-Presidentes da Seppir, os ex-Secretários e Ministros da Seppir, para celebrarmos a existência da Secretaria da Promoção da
Igualdade Racial, que, com suas diﬁculdades, erros e
acertos, passa a dar a cada dia as respostas políticas
e sociais de uma sociedade como a nossa, uma sociedade multicultural. Matilde Ribeiro, Edson Santos, Eloi
Ferreira de Araújo e Luiza Bairros, atual Ministra. Duas
mulheres e dois homens; dois homens negros e duas
mulheres negras foram os primeiros lanceiros, nesses
oito anos, da Secretaria que tem status de Ministério.
Tive a alegria de ser o relator nesse plenário no momento em que ela recebeu esse status de Ministério.
Fui o autor do Estatuto da Igualdade Racial, sancionado pelo Presidente Lula.
Na reunião ﬁcou claro que precisamos diagnosticar, veriﬁcar avanços e conquistas e aquilo que não
avançou, o ponto em que estamos e para onde desejamos ir. O certo é que temos que continuar lutando
com a mesma intensidade dos últimos 500 anos contra
o racismo. Temos que reaﬁrmar as nossas bandeiras
de luta, ampliando o diálogo com todos os segmentos
da sociedade, buscando igualdade.
Não pensem os senhores e as senhoras que foi
fácil. Não pensem que foi fácil aprovar o Estatuto da
Igualdade Racial depois de 10 anos de embate aqui
no Congresso. Hoje ele é lei. Temos que ver sua regulamentação. Sem sombra de dúvida, o Estatuto é
nosso, de negros e brancos que não aceitam o preconceito. Ele possui uma representatividade jurídica,
histórica, legal e moral. Sabemos que não é porque
com a abolição da escravidão não vieram as políticas
públicas para o povo negro que os escravos voltaram
para as senzalas. Não! O 13 de maio não foi o ideal,
mas com certeza os negros cantaram, dançaram, festejaram com os abolicionistas a importância do 13 de
maio. A resistência é a nossa marca. Nós seguimos
lutando com coragem, com ﬁbra, com muita raça. Esse
é o estatuto que temos para começar mais uma caminhada pela igualdade.
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Um dos temas que não abandonamos é o relativo àqueles que visam garantir as cotas, sejam elas
no serviço público, na mídia, nas universidades. Um
grande exemplo é que vamos continuar debatendo no
Senado a aprovação do PL nº 180, de 2008, que estabelece cotas nas universidades, de autoria da sempre
Deputada Nice Lobão. O projeto está agora na CCJ,
ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. A Senadora Ana Rita é a Relatora.
Sr. Presidente, vale a pena reaﬁrmar que mais
de 100 instituições de ensino superior públicas adotam
ações aﬁrmativas, além, é claro das particulares, por
meio do programa Universidade para Todos – ProUni,
criado pelo Presidente Lula.
Também queremos acompanhar as ações de regulamentação e implantação do Estatuto da Igualdade
Racial em suas mais variadas dimensões. Por exemplo, temos aqui duas iniciativas que quero destacar:
a primeira diz respeito à questão de garantir aos negros espaço no concurso para diplomata do Itamaraty
– parabéns ao nosso Itamaraty; a segunda é sobre o
convênio assinado pela Petrobras, que vai no mesmo
sentido. Mas existe o compromisso da Casa Civil de
regulamentarmos o Estatuto da Igualdade Racial, e nós
da CDH decidimos hoje pela manhã que vamos criar
uma subcomissão, acompanhados de juristas, para que
esse processo aconteça no decorrer deste ano.
Sr. Presidente, não posso deixar de falar aqui
sobre o caso de racismo, que aconteceu neste ﬁm de
semana, sofrido pelo jogador Neymar dos Santos, esse
jovem que é considerado uma das principais estrelas
do futebol no mundo.
No amistoso da seleção brasileira de ontem contra
a Escócia, Neymar, como também os jogadores Roberto
Carlos e Marcelo, sofreram atos de discriminação.
A Comissão de Direitos Humanos repudia essa
prática e, naturalmente, vai se movimentar junto à CBF
e à FIFA, repudiando toda e qualquer forma de racismo, seja no futebol ou fora do futebol. Não aceitamos,
em hipótese alguma, racismo e preconceito.
Os casos de racismo na Europa são assustadores.
Não vamos negar que isso existe também aqui no Brasil,
de forma velada, silenciosa, que corrói todos os dias a
juventude, como é o caso do estudante negro, Hélder
de Souza Santos, de 25 anos. Ele teve que deixar às
pressas a Cidade de Jaguarão, na noite de quinta-feira,
devido as ameaças que teriam partido de um policial
militar. Hoje, o Hélder está hospedado em Porto Alegre,
na casa do advogado Onir Araújo. Hélder só tem um
pedido: quer voltar para Bahia, onde nasceu.
Posso te dizer, Hélder, que falei hoje, pela manhã,
com a Ministra da Seppir e ela me garantiu que você
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vai voltar para casa e vai fazer a sua universidade na
Bahia, como você tanto deseja.
Quero dizer que ﬁz também contato com o Ministério da Educação e que falei, antes de vir para a
tribuna, com o Helder. Enﬁm, posso dizer, daqui da
tribuna: – Hélder, você vai voltar para casa, como é a
sua intenção agora, mediante os fatos que aconteceram, quando você foi chamado, inclusive por escrito,
em uma correspondência a que tive acesso, de “baiano
nego sujo”, por um policial militar.
Um dos trechos da última carta de ameaça que
ele recebeu e me mandou, diz o seguinte:
Olha aqui, seu Hélder, se tu for lá na Brigada e
falar a verdade e lá falar do meu processo, eu vou te
cobrir de porrada. No Carnaval, tu escapou, mas dei
um jeito de embolachar teu amiguinho Seco Edson
sem sujar as mãos. Deixamos a cara dele mais feia e
preta que a tua...
Eu estou resumindo a carta. Só isso mostra que,
de fato, o preconceito, infelizmente, e o racismo são
muito fortes. Falamos da Europa, mas há também aqui
no nosso País.
Eu podia lembrar o caso que aconteceu com o
jovem Tairone da Silva, que foi assassinado também
por um policial em Osório, no Rio Grande. Tairone, um
boxeador de futuro, que já tinha ganhado um prêmio
nacional, disse à sua mãe, uma semana antes, que
estava sendo ameaçado por um policial. A mãe dele
disse para ele: – Tairone, deixa disso, sai fora, não dá
atenção. Mas o policial, não contente com a ameaça,
acabou assassinando o jovem.
Enﬁm, aproveito este momento, já que falo em
relação ao dia 21 de março, o Dia Internacional da
Luta contra os Preconceitos, de uma carta escrita,
em 16 de abril, por Martin Luther King, quando ele
estava na prisão.
Dizia Martin Luther King – a carta foi publicada
em todo o mundo:
Já faz anos que ouço a palavra “Espere!” Ela ressoa nos ouvidos de cada negro com
uma familiaridade aguda. Esse “espere”quase
sempre signiﬁcou “nunca”. Temos de chegar à
percepção, junto com um de nossos eminentes
juristas, de que a justiça adiada por muito tempo é justiça negada. Esperamos por mais de
340 anos por nossos direitos constitucionais e
concedidos por Deus. As nações da Ásia e da
África estão dirigindo-se com uma velocidade a
jato rumo à conquista da independência política.
Mas nós negros ainda nos arrastamos passo a
passo, como se fosse a passo de cavalo e de
charrete rumo à conquista de uma xícara de café
em um aparador. Talvez seja fácil àqueles que
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nunca sentiram os dardos perfurantes da segregação dizer “espere, espere, um dia você não
será mais discriminado”. Mas quando você viu
bandos perversos lincharem suas mães e pais
à vontade e afogar seus irmãos e irmãs apenas
por um capricho; quando você viu policiais cheios
de ódio, amaldiçoarem, chutarem e até matarem
seus irmãos e irmãs negros, você diz: “Não dá
para esperar”. Quando você vê a vasta maioria
de seus 20 milhões de irmãos negros sufocandose em uma jaula hermética da pobreza em meio
a uma sociedade de abundância, você diz: “Não,
não dá mais para esperar.
Sr. Presidente, eu sou o autor, nesta Casa, de
um projeto que visa assegurar que 20 de novembro,
dia do assassinato, da morte de Zumbi dos Palmares,
seja feriado nacional. Aprovei aqui no Senado esse
projeto, ele foi para a Câmara. Lá ele foi apensado ao
projeto da Serys Slhessarenko, foi aprovado e voltou
em forma de substituto. Aqui, entrei como Relator e o
aprovei, porque tinha desaparecido na Comissão de
Educação. Deixaram tudo, menos o feriado.
Ora, alguém me disse: – Mas, Paim, por que feriado só para o negro? Grande engano! Não é feriado
para negro. É um feriado nacional de combate a todo
tipo de preconceito. Zumbi, na sua ﬁgura histórica, é
apenas a referência, o marco.
Eu quero que, no dia 20 de novembro, a gente pare
para pensar o preconceito contra a nação indígena, que
foi praticamente eliminada neste País. Eu quero que, no
dia 20 de novembro, a gente discuta a agressão permanente contra aqueles que têm a sua livre opção sexual.
Eu quero que, no dia 20 de novembro, a gente discuta
o preconceito contra a religião. Se é de matriz africana,
se é evangélico, se é católico, por que o preconceito
religioso? Eu quero que a gente discuta o preconceito
contra o idoso, contra as crianças, contra as mulheres.
Eu quero que a gente discuta a violência. Eu quero que
a gente olhe para o mundo e diga... Quem sabe, a gente
consiga, na ONU ou na OIT, assegurar que esse seja
um dia internacional de paz, de justiça, de igualdade e
de combate a todos os tipos de preconceito.
É nessa linha que eu olho o dia 20 de novembro, buscando uma política de igualdade, uma política de liberdade,
uma política de justiça, uma política de direitos iguais.
Sr. Presidente, há uma poesia muito bonita, que
não vou ler, mas quero deixar registrada aqui, na tribuna da Casa, neste momento,
Esse cidadão do Rio Grande chama-se Oliveira Silveira, que, além de poeta, foi o criador do Dia
Nacional de Luta contra os Preconceitos, dia 20 de
novembro.
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O nome da poesia: Encontrei Minhas Origens.
Essa poesia diz em uma de suas estrofes:
Encontrei minhas origens (...)
Encontrei em malditos objetos
troncos e grilhetas
Os açoites dos meus antepassados escravos.
Sr. Presidente, queria também dizer a todos aqui
– estou sintetizando o meu pronunciamento – que mais
de 200 cidades, 276, neste País, já decretaram o feriado
nacional no dia 20 de novembro, nessa visão mais ampla,
mais universal de combate a todo tipo de preconceito.
Estados como São Paulo e Rio de Janeiro já decretaram
essa data como uma data histórica em defesa daqueles
que sofrem algum tipo de discriminação.
Sr. Presidente, quero ainda aproveitar os quatro
minutos que V. Exª me concedeu para falar sobre outro
assunto. Quero aqui fortalecer uma questão do meu
Estado: a importância da erva-mate para o Rio Grande
do Sul e para a cultura gaúcha brasileira.
Vale lembrar que a erva-mate é o principal símbolo
da tradição e da cultura gaúcha. Os primeiros povos que
ﬁzeram uso da erva-mate foram os índios – e aqui eu
falava do combate aos preconceitos – os índios guaranis
e quichua. Habitavam a região deﬁnida pelas bacias dos
rios Paraná, Paraguai e Uruguai, na época da chegada
dos colonizadores espanhóis e tinham o hábito de beber
infusões com as folhas da erva-mate.
Por esse motivo, o hábito do chimarrão se tornou
popular especialmente nos Estados do Sul do nosso
querido Brasil, no Uruguai e na Argentina. Quero lembrar também o poder medicinal, nutritivo e ﬁsiológico
da erva-mate. O produto possui propriedades antioxidantes que protegem as células inibindo a diabetes,
a arteriosclerose, o Alzheimer, além dos efeitos diuréticos. A ingestão reduz o colesterol e é capaz de
retardar o envelhecimento, além de outros inúmeros
benefícios à saúde.
Mas o mate não é consumido apenas como chimarrão, ele ingressou na indústria de refrigerantes e
chás, é um produto muito apreciado no mercado interno e externo. A cadeia produtiva da erva-mate é relevante para a economia gaúcha, pois tem como base
os pequenos produtores que empregam mão de obra
familiar no processo de produção, ﬁxando o homem na
terra e agregando o chamado valor ao produto.
O cultivo da erva-mate exige pequenas extensões de terra, podendo ser introduzido em áreas não
utilizadas para outras culturas. Dessa forma, se integra perfeitamente com a ideia da sustentabilidade
ambiental. A cultura da erva-mate está tão arraigada
na nossa gente que é considerada a árvore símbolo
do Rio Grande do Sul e a bebida oﬁcial. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, o produ-
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to possui redução de alíquotas do ICMS e integra a
cesta básica de alimentos com o intuito de valorizar
os hábitos culturais e favorecer as classes de menor
poder aquisitivo.
Por ﬁm, quero justiﬁcar este meu pronunciamento informando que recebi nesta manhã o Presidente
do Sindicato da Indústria do Mate no Estado do Rio
Grande do Sul, o Sr. Alfeu Strapasson.
A conversa foi no sentido de apoiarmos a iniciativa da desoneração tributária para o produto no âmbito
federal, como já aconteceu com outros produtos.
Hoje temos mais de duzentas empresas que
trabalham com a industrialização da erva-mate, gerando vários empregos diretos e indiretos. Ademais,
a proximidade da Copa 2014 é uma ótima oportunidade para incentivar o crescimento do setor com o
intuito de propagar essa cultura não só no País, mas
no mercado interno. A cadeia do setor ervateiro tem
espaço para expandir. Espero contar com o apoio dos
órgãos federais.
Sr. Presidente, acho que estou nos dois minutos
da chamada tolerância do tempo normal. Por ﬁm, quero dizer que uma roda de chimarrão é um momento
de tradição, de descontração e que faz parte de um
importante ritual que une gerações e gerações na
Região Sul.
Assim, além de relevante economicamente e de
todas as funções medicinais, a erva mate é elemento que divulga uma cultura típica dos três Estados do
meu querido Brasil.
Encerro, com a lembrança de uma poesia do
Glauco Saraiva que diz:
Amargo doce que eu sorvo
Em beijos lábios da prata
Tens o perfume da mata
Molhado pelo sereno e, a cuia,
Seio moreno que passa de mão em mão,
Traduz o meu chimarrão
Em sua simplicidade,
A velha hospitalidade
Da gente do meu rincão
Trazes a minha lembrança,
Nesse teu sabor selvagem
A mística beberragem
Do feiticeiro charrua
E o perﬁl da lança nua
Encravado na coxilha
Apontando ﬁrme a trilha,
Por onde rolou a história
Empoeirada de glórias,
De tradição farroupilha.
Sr. Presidente, obrigado. Considere na íntegra o
meu pronunciamento.
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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, hoje pela manhã presidi uma das mais emocionantes audiências públicas da história da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
A ﬁnalidade deste momento é de demonstrar o
olhar da sociedade brasileira para enfrentar a discriminação e os preconceitos. O Governo Lula teve a
coragem de, no dia 21 de março de 2003, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, criar
uma estrutura do Estado para criar, monitorar, avaliar,
dialogar acerca das políticas de igualdade racial.
Lá se vão oito anos, é tempo de celebrarmos a
existência da Secretaria de Promoção da Igualdade
Racial –SEPPIR, que com suas diﬁculdades, erros e
acertos, passa a dar a cada dia a resposta histórica,
política e social que nossa multiculturalidade exige.
Matilde Ribeiro, Edson Santos, Eloi Ferreira de
Araujo e Luiza Bairros, duas mulheres e dois homens
foram os primeiros lanceiros nestes oito anos da Secretaria com status de Ministério.
Em relação ao Estatuto da Igualdade Racial é
hora de avaliar. Precisamos diagnosticar os avanços
conquistados, o ponto em que estamos e para onde
desejamos ir. Certo é, que temos que continuar lutando
com a mesma intensidade dos últimos 500 anos, temos
que reaﬁrmar as nossa bandeiras de luta ampliando o
diálogo com segmentos igualmente discriminados.
Não pensem que foi fácil, não pensem que é fácil
ver o Estatuto da Igualdade Racial ser aprovado após
dez anos de debate no Congresso Nacional sem incluir grande parte das reivindicações dos defensores
dos direitos humanos, do movimento negro e de não
negros.
Mas ele é nosso! Possui uma representatividade
jurídica, histórica, legal e moral. Nós sabemos, que não
é porque com a abolição da escravidão, não vieram às
políticas públicas para o povo negro, que os ex-escravos voltaram para as senzalas. A resistência é nossa
marca. Nós seguimos lutando. Este é o Estatuto que
temos para atingir o que queremos.
Um dos temas que não abandonamos são as
cotas, sejam elas no serviço público, na mídia ou
nas universidades. Um grande exemplo é que vamos
continuar debatendo no Senado a aprovação do PLC
180/2008 que estabelece cotas nas universidades, de
autoria da Deputada Nice Lobão, e que encontra-se
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
aguardando o parecer da Senadora Ana Rita.
O projeto garante 50 % de reserva de vagas para
estudantes de escolas públicas, sendo destinado o
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percentual para negros e indígenas de acordo com o
percentual da unidade da federação. No projeto também existe a proposição para escolas técnicas e para
portadores de necessidades especiais.
Vale a pena reaﬁrmar que mais de cem instituições
de ensino superior públicas adotam ações aﬁrmativas,
além, é claro, das particulares através do Programa
Universidade para Todos–Prouni.
Também queremos acompanhar as ações de regulamentação e implementação do Estatuto da Igualdade Racial nas suas mais variadas dimensões. Por
exemplo, tenho notícia de duas ações práticas relativas
ao Estatuto da Igualdade Racial. A primeira diz respeito à reserva de vagas para negros no concurso para
diplomata do Itamaraty e a segunda é sobre convênio assinado entre Petrobras e Seppir para incluir um
módulo educativo para os frentistas e proﬁssionais da
distribuidora. Mas existe o compromisso da Casa Civil
de regulamentarmos o Estatuto da Igualdade Racial
e nós da CDH vamos acompanhar este processo no
decorrer de um ano.
Srªs e Srs. Senadores, não posso deixar de falar
aqui, do caso de racismo sofrido pelo jogador Neymar
no amistoso da seleção brasileira de ontem contra a
Escócia, tampouco com o jogador Roberto Carlos e
Marcelo.
A comissão de Direitos Humanos repudia esta
prática e estudará uma alternativa para encaminhar
para a CBF e a FIFA repúdio as atitudes racistas e
que sejam tomadas providências, bem como ampliar
as campanhas contra o racismo e preconceito.
Os casos de racismo na Europa são assustadores. Isso também existe no Brasil, de forma velada,
silenciosa que corrói todos os dias a juventude como
é o caso do estudante negro Hélder Souza Santos, 25
anos. Ele teve que deixar às pressas Jaguarão, no sul
do Estado, na noite de quinta-feira devido à ameaças
que teriam partido de policiais militares do município.
Hospedado na casa do Advogado Onir Araujo, em
Porto Alegre, Hélder só tem um pedido: voltar para a
Bahia, onde nasceu.
Hélder diz que foi abordado por PMs na saída
de uma festa para escolha do Rei Momo do Carnaval
de Jaguarão, em 5 de fevereiro. Durante a revista, ao
ser chamado de “negão”, ele perguntou se o policial
era racista. Isso teria servido como estopim para que
o agressor o atingisse com golpes de cassetete.
Segundo relato de Hélder, ele foi algemado e levado em uma viatura até um hospital, onde não teria
sido feito exame de corpo delito. No dia seguinte, ele
procurou a Corregedoria da Brigada Militar (BM) e a
Polícia Civil, onde registrou ocorrência de crimes de
racismo e agressão, e fez exame para comprovar os
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machucados no ombro e na barriga. A história se espalhou e uma rádio local obteve uma entrevista com
a vítima.
A entrevista teria provocado a ira dos policiais.
Em algumas semanas, Hélder recebeu duas cartas
que o ameaçavam se não ﬁcasse quieto. A segunda,
recebida no último sábado, continha xingamentos de
teor racista em tom de amaça – com selo de Bento
Gonçalves, na Serra. A correspondência começava
com “Baiano Nego Sujo”.
Em um dos trechos, o texto dizia: “Se tu for lá
na Brigada e falar a verdade e me caguetar no meu
processo, eu vou te cobrir de porrada. No carnaval, tu
escapou, mas dei um jeito de embolachar teu amiguinho Seco Edson sem sujar as mãos. Deixamos a cara
dele mais feia e preta que a tua, seu otário”.
A essa altura, a Secretaria da Justiça e Direitos
Humanos já sabia do caso e decidiu, em parceria com
a Unipampa, onde o universitário cursa o terceiro semestre de História, tirá-lo da cidade.
Eu não queria ir embora. Minha pesquisa estava
toda em Jaguarão. Eu estava com a ideia de morar
em Jaguarão, e, por motivo maior, tive que sair — lamenta Hélder.
O prejuízo que ele sofreu é muito grande. Ele
estava com a vida estruturada e teve que interromper
seus sonhos. Seria o primeiro universitário da família,
que é muito humilde, diz o advogado Onir de Araújo.
Há algumas semanas, no dia 11 de março, o
também jovem negro, Tairone da Silva foi assassinado
por um policial militar em Osório, litoral do Rio Grande do Sul. Tairone, um boxeador de futuro promissor
teve sua vida interrompida também devido a uma perseguição.
Enﬁm, as autoridades locais disseram ao jovem
Hélder, que estão investigando e pediram a ele para
“ESPERAR”. Aliás, a palavra ESPERAR aparece de
forma freqüente na vida dos discriminados, principalmente da população negra.
Isso me faz lembrar da “Carta de uma prisão em
Birmingham”, escrita em 16 de abril de 1963, por Martin Luther King Jr, que em um trecho diz:
“Já faz anos que ouço a palavra “Espere!”. Ela
ressoa nos ouvidos de cada negro com uma familiaridade aguda. Esse “espere” quase sempre signiﬁcou
“nunca”. Temos de chegar à percepção, junto com um
de nossos eminentes juristas, de que “a justiça adiada
por muito tempo é justiça negada”.
Esperamos por mais de 340 anos por nossos
direitos constitucionais e concedidos por Deus. As nações da Ásia e da África estão dirigindo-se com uma
velocidade a jato rumo à conquista da independência
política, mas nós ainda nos arrastamos a passo de
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cavalo e de charrete rumo à conquista de uma xícara
de café em um aparador.
Talvez seja fácil àqueles que nunca sentiram os
dardos perfurantes da segregação dizer “espere”.
Mas quando você viu bandos perversos lincharem suas mães e pais à vontade e afogar suas irmãs e
irmão a seu capricho; quando você viu policiais cheios
de ódio amaldiçoarem, chutarem e até matarem seus
irmãos e irmãs negros; quando você vê a vasta maioria
de seus vinte milhões de irmãos negros sufocando-se
em uma jaula hermética da pobreza em meio a uma
sociedade de abundância”
Srªs e Srs. Senadores, quero falar de um projeto
que, para nós brasileiros, é sinônimo de luta por direitos humanos, paz e solidariedade entre os povos: o
Dia de Zumbi dos Palmares.
O Dia 20 de Novembro, dia/feriado da Consciência Negra simboliza a luta pela dignidade dos índios
buscando o respeito a sua cultura e a de suas terras,
dos alemães, dos italianos, dos portugueses, dos latinos, dos africanos, dos asiáticos, de homens e mulheres, da liberdade religiosa, pelo ﬁm da violência contra
crianças, adolescentes, mulheres e idosos.
Simboliza também o respeito à livre orientação
sexual, ao combate às drogas, à educação de qualidade ao alcance de todos, aos defensores do meio ambiente, dos sem teto, dos sem terra, aos trabalhadores
e trabalhadoras, aos empreendedores, ao sonho de
pais e ﬁlhos, de vidas ansiosas pelo bem comum, aos
direitos do cidadão e ao dever do Estado.
Esta data, que inicialmente transmitia um simbolismo somente para o povo negro, transformou-se, aos
poucos, através da consciência do papel de Zumbi e
do Quilombo de Palmares, em uma data de luta dos
discriminados, de solidariedade dos povos e de paz.
Quero dizer que a partir de Oliveira Silveira, poeta, gaúcho, idealizador do dia 20 de novembro a sociedade deixou de lado o dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura para enaltecer o Dia da Morte de
Zumbi dos Palmares, sinônimo de integração, de amor
e resistência.
Nestes passos que estamos dando no Congresso
Nacional pela aprovação do feriado de 20 de novembro,
faço questão de homenagear Oliveira Silveira, lendo
um dos seus mais lindos poemas:
“Encontrei minhas origens”
Encontrei minhas origens
Em velhos arquivos
Livros
Encontrei
Em malditos objetos
Troncos e grilhetas
Encontrei minhas origens
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No leste
No mar em imundos tumbeiros
Encontrei
Em doces palavras
Cantos
Em furiosos tambores
Ritos
Encontrei minhas origens
Na cor de minha pele
Nos lanhos de minha alma
Em mim
Em minha gente escura
Em meus heróis altivos
Encontrei
Encontrei-as, enﬁm
Me encontrei.
Srªs e Srs. Senadores, em todo Brasil, a data pegou. O símbolo de Zumbi, um herói da Pátria avançou
pelas praças, igrejas e ruas e isso fortaleceu a nossa
convicção de apresentar, em 2004, no Congresso Nacional, o PLS Nº 302, para instituir o Feriado Nacional
da Consciência Negra.
O projeto recebeu seu primeiro parecer favorável na Comissão de Educação, em decisão terminativa, do Senador Efraim Morais e da Senadora Fátima
Cleide.
Em seguida, seguiu para Câmara dos Deputados
sob o número PL 5352/2005 e foi apensado, devido ao
princípio da anterioridade, ao PL 4434/2004, de autoria da Senadora Serys que instituía o “Dia Nacional do
Zumbi e da Consciência Negra”.
O trabalho dos Deputados Federais em relação
ao projeto foi fundamental, desde o relator Deputado
Chico Alencar (PSOL-RJ), na Comissão de Educação
e Cultura, passando pelos pareceres dos Deputados
Paulo Teixeira (PT-SP) e Silvinho Peccioli (DEM-SP)
na Comissão de Constituição e Justiça e por ﬁm dos
Deputados Tadeu Filippelli – PMDB-DF e Felipe Maia
–DEM-RN, também na CCJ.
Ao retornar ao Senado Federal o projeto, na
forma de substitutivo, contempla o meu projeto original, estabelece o Dia Nacional da Consciência Negra
como feriado nacional passando a tramitar como PLS
520/2003.
Ao ser apreciado novamente, pela Comissão de
Educação, Esporte e Cultura do Senado Federal, o
entendimento foi pela aprovação do Dia Nacional de
Zumbi e da Consciência Negra, NEGANDO, no entanto, à data, a condição de Feriado Nacional.
Segundo o parecer aprovado, o feriado provoca
uma crise econômica no país.
Quero ponderar, em relação a isso, que se os feriados são o motivo da crise econômica, então vamos
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acabar com todos os feriados nacionais! Em São Paulo,
o maior centro ﬁnanceiro do país, o feriado já ocorre
há vários anos e a cidade não quebrou.
A adesão ao feriado do Dia da Consciência Negra já ocorre em oito Estados; Alagoas, Amapá, Ceará,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e mais 757 cidades já decretaram
feriado ou ponto facultativo nessa data. O povo já decidiu, agora cabe ao Congresso homologar.
O argumento aprovado na CE, é que prejudicaria a educação.
Ora, todos nós somos favoráveis a qualidade
educacional nas escolas do nosso país, mas não é o
feriado de 20 de novembro o culpado da baixa qualidade do nosso ensino, da ausência de escolas de turno
integral ou do baixo salário dos professores.
O Feriado de Zumbi trará auto-estima para os
nossos jovens, principalmente para a juventude negra,
indígena, cigana, judaica, palestina e de todos os segmentos historicamente excluídos e discriminados.
Na Comissão de Assuntos Sociais, coube a nós
a relatoria na defesa do Dia da Consciência Negra e
do Feriado Nacional da Consciência Negra, cientes de
que a aceitação do Brasil como sociedade plural, do
ponto de vista das etnias, é um fato incontestável. Por
tudo isso e muito mais, como explico a seguir, mais
uma vez reintroduzi na data do dia 20 de novembro,
o feriado.
Como vemos, é necessário avançar nessa questão e fazer com que a data dedicada ao tema “consciência negra” seja equiparada a outras, essenciais
para a sociedade brasileira, como o dia 21 de abril,
dedicado a Tiradentes e às causas libertárias; o dia
7 de setembro, marco da independência nacional, e
o dia 15 de novembro, quando é celebrado o fato de
maior relevância da história da República.
Da mesma forma que reconhecemos a importância de tais datas, devemos reconhecer o 20 de novembro como a data dedicada à luta por direitos humanos,
pela paz e pela solidariedade entre os povos.
A Comissão de Assuntos Sociais entendeu a relevância da matéria e aprovou o nosso parecer do projeto
em 23/03/2011, justamente quando ainda celebramos
o Dia Internacional contra a Discriminação Racial.
O projeto segue agora ao Plenário do Senado
Federal e, se aprovado, irá à sanção presidencial.
Ouvi de dezenas de entidades dos Direitos Humanos, do movimento Negro e dos Direitos Sociais, na
Comissão de Direitos Humanos, que seus militantes
pretendem marchar rumo a Brasília na data da votação
da matéria no Plenário.
Com certeza, o Dia 20 de Novembro, Dia da
morte de Zumbi dos Palmares é um dia em que olha-

469

Março de 2011

mos para os pobres do mundo, para os atingidos pelo
terremoto no Japão, para aqueles que enfrentam os
conﬂitos no Oriente Médio, enﬁm, um dia em que estabelecemos uma conexão de amor e solidariedade
com o mundo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pretendo ressaltar a importância da erva
mate para o estado do Rio Grande do Sul e para a
cultura gaúcha e brasileira.
Inicialmente vale lembrar que a erva mate é o principal símbolo do tradicionalismo e da cultura gaúcha.
Os primeiros povos a fazerem uso da erva-mate
foram os índios Guaranis e Quíchua. Eles habitavam a
região deﬁnida pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai
e Uruguai na época da chegada dos colonizadores
espanhóis e tinham o hábito de beber infusões com
as folhas da erva.
Por esse motivo, o hábito do chimarrão se tornou
popular especialmente nos Estados do Sul do Brasil,
no Uruguai e na Argentina.
Quero lembrar também o poder medicinal, nutritivo e ﬁsiológico da erva mate.
O produto possui propriedades antioxidantes que
protegem as células inibindo a diabetes, arteriosclerose
e o Alzheimer, além dos efeitos diuréticos. A ingestão
do produto reduz o colesterol e os triglicerídeos e é
capaz inclusive de retardar o envelhecimento, além de
outros inúmeros benefícios a saúde.
Mas o mate não é consumido apenas como chimarrão, ele ingressou na indústria de refrigerantes e
chás e é um produto muito apreciado no mercado interno e externo.
A cadeia produtiva da erva é relevante para a
economia gaúcha, pois tem como base os pequenos
agricultores que empregam mão-de-obra familiar no
processo de produção ﬁxando o homem na terra e
agregando valor ao produto.
O cultivo da erva exige pequenas extensões de
terra podendo ser introduzido inclusive em áreas não
utilizadas por outras culturas. Desta forma, se integra
perfeitamente com a idéia de sustentabilidade ambiental.
A cultura da erva mate está tão arraigada a nossa gente que é considerada “Árvore Símbolo do Rio
Grande do Sul e é bebida oﬁcial do Estado.
No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no
Paraná o produto possui redução de alíquota do ICMS
e integra a cesta básica de alimentos, com intuito de
valorizar os hábitos culturais e favorecer as classes de
menor valor aquisitivo.
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Por ﬁm, quero justiﬁcar esse meu pronunciamento informando que recebi nesta manhã o Presidente
do Sindicato da Indústria do Mate no estado do Rio
Grande do Sul, Sr. Alfeu Strapasson.
A conversa foi no sentido de apoiar a iniciativa de
desoneração tributária para o produto no âmbito federal, como já aconteceu com outros produtos.
Hoje temos mais de 200 empresas que trabalham
com a industrialização da Erva Mate, gerando milhares
de empregos diretos e indiretos.
Ademais, a proximidade da COPA de 2014 é
uma ótima oportunidade para incentivar o crescimento do setor com intuito de propagar essa cultura para
o mercado externo.
A cadeia produtiva do setor ervateiro tem espaço para expandir, e espera contar com a receptividade
dos órgãos federais.
Por ﬁm, quero dizer que uma roda de chimarrão
Sr. presidente, é um momento de tradição, de descontração, que faz parte de um importante ritual para
unir gerações.
Assim, além de relevante economicamente e de
todas as funções medicinais e ﬁsiológicas a erva mate
é elemento de socialização e de divulgação de uma
cultura típica dos três estados do sul do Brasil.
Para encerrar deixo a poesia intitulada “Chimarrão” de autoria de Glaucus Saraiva.
Chimarrão
Autoria: Glaucus Saraiva
Amargo doce que eu sorvo
Num beijo em lábios de prata.
Tens o perfume da mata
Molhada pelo sereno.
E a cuia, seio moreno,
Que passa de mão em mão
Traduz, no meu chimarrão,
Em sua simplicidade,
A velha hospitalidade
Da gente do meu rincão.
Trazes à minha lembrança,
Neste teu sabor selvagem,
A mística beberagem,
Do feiticeiro charrua,
E o perﬁl da lança nua,
Encravada na coxilha,
Apontando ﬁrme a trilha,
Por onde rolou a história,
Empoeirada de glórias,
De tradição farroupilha.
Em teus últimos arrancos,
Ao ronco do teu ﬁndar,
Ouço um potro a corcovear,
Na imensidão deste pampa,
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E em minha mente se estampa,
Reboando nos conﬁns ,
A voz febril dos clarins,
Repinicando: “Avançar”!
E então eu ﬁco a pensar,
Apertando o lábio, assim,
Que o amargo está no ﬁm,
E a seiva forte que eu sinto,
É o sangue de trinta e cinco,
Que volta verde pra mim.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Paulo Paim, V. Exª está de
parabéns pelo assunto que acaba de abordar, especiﬁcamente o anterior, que trata também da questão
da discriminação.
Mesmo com as leis existentes no Brasil, e até
com punições, ainda falta muito para se chegar à realidade que a população brasileira, a grande maioria,
deseja. Parabéns a V. Exª.
V. Exª será atendido em sua solicitação de acordo com o Regimento.
Com a palavra, o Senador Roberto Requião, do
PMDB do Paraná. Ex-Governador, ex-Senador, V. Exª,
que tem uma história brilhante nesta Casa e no País,
de fato continua não só cumprindo o seu dever como,
além de tudo, mantendo a sua tradição e a sua linha
em defesa dos interesses do seu Estado e dos interesses nacionais.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha intenção hoje é trazer
ao Plenário do Senado Federal algumas ideias sobre
a reforma política que, na verdade, está sendo, no âmbito do Congresso, uma reforma eleitoral. A reforma
política seria mais ampla.
Polis é uma palavra grega que signiﬁca cidade, à
qual se acrescenta o suﬁxo ico ou ica, da cidade. Administração da cidade e, por extensão, do Estado e da
Nação, mas nós aqui estamos praticamente tratando
apenas da reforma eleitoral.
O fundamental é que, para o conceito moderno
de democracia, o aperfeiçoamento que estamos pretendendo – uma vez que, em cada oportunidade, se
afastam mais os eleitos das suas bases eleitorais, os
representantes se afastam dos representados – é que
se mantenha, na sua integridade absoluta, a liberdade
das minorias.
Otto Maria Carpeaux deﬁnia a democracia como
o regime que fala pela voz das maiorias, mas se deﬁne
pela sua essência; e a essência do processo democrático é a liberdade de as minorias se manifestarem
e, pelo exercício da palavra, das idéias e do conven-

MARÇO 2011

08508 Terça-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cimento, virem de alguma forma a, em maioria, se
transformarem também.
A democracia surge nas cidades gregas. Era a
democracia da ágora, a praça onde se reuniam os gregos para, de forma direta, decidirem sobre as questões
de seu governo. No entanto, essa democracia grega,
o governo do povo, não era tão democrática assim.
Não se consagrava ainda o direito das minorias, direito
conquistado ao longo dos tempos.
Na democracia grega, 90% da população era
excluída do processo decisório: os famosos metecos,
que eram os estrangeiros, as mulheres, os escravos.
Votavam os gregos nascidos na cidade e, dessa forma, a democracia tinha limites que acabaram sendo
superados no prosseguimento do seu exercício, principalmente em Atenas na época de Péricles, onde
se instituiu inclusive a remuneração para as pessoas
que participavam da administração pública de forma
a poder viabilizar, na administração, a participação
dos mais pobres.
A democracia grega avança, aperfeiçoa-se com
o instituto da representação. As cidades aumentam,
crescem e os problemas cotidianos da administração
pública não podiam mais ser tratados na ágora, na praça, com o voto de todos os cidadãos. Então, estabelecese uma representação quando determinados cidadãos
eleitos falavam em nome de suas bases.
O princípio representativo foi sendo viciado ao
longo do tempo até que, no movimento sindical italiano, surge a ﬁgura do mandato imperativo, ou seja, os
representantes eram eleitos para realizar determinado
programa e, não realizando o programa, poderiam ser
afastados pelas suas bases.
Essa ﬁgura do mandato representativo era mediada no movimento sindical pela própria estrutura
dos sindicatos.
O mandato representativo na atualidade seria
uma expressão da ﬁdelidade partidária que, na verdade, existe em nossa legislação, mas não se conhece
oportunidade em que, na realidade, tenha sido verdadeiramente exercida.
Então, a democracia representativa é um avanço,
mas vivemos hoje a grande contradição do afastamento dos representantes dos seus representados, o que
coloca o nosso regime democrático em crise, havendo,
portanto, a pressão para o seu aperfeiçoamento.
Duas teses, hoje, dominam a discussão no Congresso Nacional. A tese da democracia representativa e indireta pela eleição em listas partidárias é uma
despersonalização do processo político, em que os
eleitores votariam apenas num programa partidário e
os representantes estariam escolhidos pela estrutura
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de cada partido numa presumível eleição interna e
democrática.
Essa representação sem a individualização dos
candidatos me faz pensar se seria possível uma França
sem Napoleão, se a Revolução Cubana teria ocorrido
sem o Che Guevara e o Fidel Castro, se a Revolução
Russa de 1917 poderia ter havido sem Lênin, sem
Stálin, sem Trotsky e outras conhecidas lideranças que
marcaram presença na nossa história. É uma tentativa
de personalização, em que, na verdade, os metecos
da antiga democracia grega ressurgem e a estrutura
partidária, extraordinariamente sensível a uma corrupção interna, domina o processo eleitoral.
A outra tese é a tese do distritão. O distritão, na
verdade, é o espaço de uma unidade federada, de um
Estado e os partidos não teriam mais o voto proporcional, mas os candidatos escolhidos nas listas partidárias seriam eleitos conforme a sua votação. Parece
que, dessa forma, se anuncia o ﬁm da história, o ﬁm
das contradições entre as classes, os grupos econômicos, o domínio e predomínio do capital, pois apenas
a popularidade de um candidato seria suﬁciente para
fazê-lo representar o partido. É a construção de uma
nova e enorme geração de metecos, os excluídos do
processo grego de escolha.
Imaginem, nesta segunda hipótese de distritão, do voto majoritário, que uma tendência política
desapareceria quando representado por uma ﬁgura
conhecida. Por exemplo, em Minas Gerais, Itamar
Franco seria candidato a deputado federal. Ele representa toda uma tendência de dignidade no exercício
do poder, de seriedade, de honradez, de defesa dos
interesses nacionais. Itamar, candidato a deputado
federal no sistema do distritão e do voto majoritário
teria uma votação, acredito eu, absurda em Minas Gerais. Seria o titular de alguns milhões de votos, mas a
representação da sua tendência estaria concentrada
apenas na sua ﬁgura, seria apenas um deputado federal, e a drenagem de votos da tendência que representa faria com que pessoas que pensam igual a ele
fossem excluídas do processo eleitoral, favorecendo
exatamente os seus adversários. É a proposta do ﬁm
da história. É a despolitização absoluta do processo
político. É o desejo da consolidação do statu quo. E,
no quadro em que vivemos hoje, o domínio absoluto
do capital, do capital vadio no governo do País. O ﬁm
da visão nacional.
Temos a lista fechada, um reforço absoluto da
estrutura partidária, abrindo caminho para a corrupção e o voto distrital, no âmbito do Estado, com eleição majoritária, sem a proporcionalidade que conhecemos hoje.
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A mim está parecendo que as duas propostas
signiﬁcam uma fantástica regressão na evolução da
história da democracia, da ágora grega, ao conteúdo
de garantia da liberdade das minorias, da moderna
democracia em que vivemos.
Apresentei uma proposta na Comissão de Reforma Política. O único voto que consegui foi o meu,
e isso se conﬁgura com um paradoxo, difícil até para
o reitor da Universidade de Salamanca, na época da
Guerra Civil da Espanha, Miguel de Unamuno. Por
que uma contradição? Porque, quando não estavam
exacerbadas as opções pelo domínio do capital e pela
vontade absoluta de uma estrutura partidária despersonalizada, que se me aﬁgura com a gloriﬁcação da
mediania e da mediocridade, o Senado raciocinava de
forma diferente, tão diferente, Senadora Ana Amelia,
que, quando fui Senador, logo depois de deixar o meu
primeiro mandato no Governo do Paraná, apresentei
essa proposta e ela foi, ao contrário do que aconteceu na Comissão de Reforma Política atual, aprovada
no plenário do Senado da República à unanimidade.
Agora, sequer foi considerada.
A proposta que apresento se suporta nas ideias
do nosso gênio da raça, o velho Guerreiro Ramos,
que é a criação de um sistema que não torne obsoleto
ou agrida de forma bruta o sistema anterior e que se
aﬁrme no seu exercício, substituindo o sistema antigo
num processo de crescimento e de acertos.
Proponho a valorização dos partidos, como quer
o pessoal da lista partidária, mas apenas para a metade dos eleitos. Seria o voto programático, o voto da
mudança, o voto da mesma natureza do voto majoritário, que elege um Governador de Estado, um Prefeito
ou um Presidente da República, mas esse voto, que
concentraria as possibilidades da proporcionalidade
na obtenção e garantia das vagas, elegeria apenas a
metade dos Parlamentares de cada partido. A outra
metade seria objeto da consideração popular sobre
uma lista aberta, também democraticamente construída numa eleição interna dos partidos. Mas, na votação dessa lista aberta, não contabilizaria o voto para
a proporcionalidade dos eleitos por essa legenda. A
proporcionalidade seria garantida pelo voto ideológico,
pelo voto programático, pelo voto na lista fechada.
Um determinado partido conseguiria, então, na
contabilização da proporcionalidade no nosso sistema
representativo, 50 vagas na Câmara Federal: 25 vagas
para a chapa da lista partidária e 25 vagas, conforme
o número de votos, para os candidatos da lista aberta
e da votação nominal. Cada eleitor votaria duas vezes:
um na legenda, no programa, na chapa partidária; o
segundo voto, no candidato por ele escolhido, que
poderia ser ou não do seu partido, abrindo-se, dessa
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forma, uma ﬂexibilidade maior para o eleitor viabilizar
a sua escolha.
Aprovei por unanimidade essa proposta. Hoje, é
desconsiderada, porque a impressão que me remanesce é de que temos jogadas imediatistas e partidárias ou o ﬁm da história, a desideologização, o ﬁm dos
partidos e da possibilidade de mudança, no caminho
do domínio do capital, quando um Banco Central pode
ser presidido, de forma autônoma, por um Meirelles,
que responde os seus esforços aos interesses do capital norte-americano ou do capital vadio do mundo
inteiro, numa visão capitalista fechada, completa e
antiquada do desenvolvimento econômico do planeta, um Adam Smith fora do contexto, sem a devida e
necessária redução sociológica; ou a exacerbação da
possibilidade de uma lista fechada que se beneﬁcie,
nas próximas eleições, do prestígio de um líder como
Lula, por exemplo, mas sem a preocupação da sobrevivência do sistema democrático, da participação
da população e da essência do conteúdo principal do
sistema democrático, que é a viabilização da palavra
e o exercício do direito das minorias.
Eu acrescentaria ainda, Senadora Ana Amelia,
a necessidade absoluta da informação, a mudança
do sistema de comunicação, a quebra da espinha dos
monopólios das grandes mídias concentradas em poucas mãos, absolutamente atreladas aos interesses do
grande capital, muito pouco atreladas aos interesses
da Nação e do povo brasileiro.
E eu diria que, quando se fala também em ﬁnanciamento público de campanha, esse deveria se dirigir
fundamentalmente para espaços de comunicação, em
vez de signiﬁcar mão de dinheiro sob o comando de
estruturas partidárias que já são useiras e vezeiras, na
história do País e na nossa recente história de constituição de partidos, em desvio de recursos.
Senadora Ana Amelia, com prazer, escutarei o
seu aparte.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Meu caro
Senador Roberto Requião, presto atenção especialíssima à exposição do meu caro colega do Paraná, pela
complexidade e pelo relevo deste tema que ocupa agora as atenções dos Senadores aqui na Casa, com a
Comissão Especial presidida pelo Senador Francisco
Dornelles, que, em 45 dias, terá o prazo para apresentar as suas propostas. Essa complexidade foi expressa na última reunião em que os votos foram divididos
em relação ao sistema eleitoral, exatamente como V.
Exª está agora apresentando. Pareceu-me um pouco
contraditório, Senador Requião, que o senhor combata o voto em lista fechada, que eu também acho não
é o que o Brasil precisa, porque hoje o senhor, como
Líder do PMDB no seu Estado, o Paraná, tem muito
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mais votos do que seu Partido no Paraná; da mesma
forma, o Presidente Lula é maior que seu Partido, o
PT, e assim sucessivamente... Não podemos tirar essa
característica, e concordo plenamente com o senhor.
Mas, quando combate o voto majoritário, o chamado
distritão, o senhor usa o mesmo argumento. Penso que
o voto majoritário tem a vantagem, e aí foi a compreensão que entendi, em relação a representar a vontade
expressa do eleitor. E vou lhe dar um exemplo prático,
porque, desta forma, as pessoas entendem melhor
para um debate tão complexo como este do sistema
eleitoral. No Rio Grande do Sul, nas últimas eleições,
a Deputada Luciana Genro, do PSOL, fez cerca de 130
mil votos e não veio para a Câmara Federal porque
a aliança feita com o seu Partido não permitiu, pelo
quociente eleitoral. Mas está aí um Deputado Federal
com 18 mil votos. Houve a representação da vontade
popular nesse processo? Eu creio que não, Senador
Requião. Então, por isso, na minha avaliação, o voto
majoritário ou distritão, como queiram, tem essa expressão da vontade popular. E não adianta no Brasil
querermos... E também há complexidade, porque, pela
proposta, que, até do ponto de vista democrático, parece conciliar a sua proposta de um voto pelo partido e
um voto em aberto, o eleitor teria a liberdade de fazer
essa escolha. Só serão dois votos; e, como teremos
cinco para o eleitor votar, serão 10 escolhas no dia da
eleição, a prevalecer a sua tese. Então, nesse ponto
da representação da vontade popular, me parece de
grande valor o voto majoritário para as eleições para
Deputado Federal e Estadual.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senadora, eu tento corrigir a distorção do candidato
folclórico de protesto fazendo com que apenas a lista partidária seja receptora dos votos que ﬁguram na
proporcionalidade da eleição. Por exemplo, um candidato de protesto em São Paulo poderia ter 1,3 milhão,
mas esses votos não contariam para o aumento da
legenda partidária. Seriam individuais. Por outro lado,
os votos no programa do partido ou na lista fechada
incidiriam, esses sim, e somente esses, na possibilidade da ampliação.
Agora, a eleição majoritária produz o efeito folclórico ao contrário, porque ela drena os votos de um
candidato que tenha uma posição programática e ﬁlosóﬁca muito clara. Ela elimina exatamente os seus
iguais, os seus partidários, os participantes da mesma corrente política. E eu penso que, concentrando
o voto proporcional na legenda, nós eliminaríamos
esse processo.
Agora, Senadora Ana Amelia, a perfeição nós
não vamos conseguir, e seguramente a perfeição não
é essa proposta do distritão do ﬁm da história.
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Então, um Itamar Franco liquidaria toda a posição
nacionalista em Minas Gerais, e os seus adversários se
elegeriam em outros partidos com menos legenda.
Mas V. Exª poderia dizer: “Mas coloca o candidato
folclórico na lista”. Sim, mas o candidato folclórico nunca
terá uma maioria de votos. Ele desmoraliza a lista. Ele
poderia carrear para lista 1,3 milhão de votos, mas não
carrearia os 11 milhões de votos que, por exemplo, o
Aloysio teve em São Paulo como candidato ao Senado. E a lista, desta forma, estaria a salvo de tentativas
espúrias de colocação de pessoas sem voto algum.
E os Partidos não se incomodariam mais em colocar
uma nominata enorme de candidatos sem nenhuma
possibilidade eleitoral para somar à legenda, porque
a legenda só seria somada com o voto programático
e partidário.
Eu acho que não é perfeita a minha proposta,
mas a mim ela parece, nesse momento, muito mais
adequada do que o ﬁm da história com o voto majoritário e a desideologização da política.
E o que mais me assusta é o voto distrital, que
é a transformação do Congresso Nacional numa espécie de câmara de vereadores, porque aí a desideologização é absoluta. E nós teremos o candidato da
creche, o candidato da escola, mas jamais teremos o
candidato da mudança econômica, de uma proposta
de educação, de uma política industrial, de uma política
comercial. Não teremos mais candidatos com visões
globais e nacionais.
Essa também é uma tentativa que a gente assiste
num momento em que o capital vai dominando a República, tendo o domínio do Banco Central.
Eu vejo com alguma animação mudanças da
Presidenta Dilma: tirou o Meirelles do Banco Central
– e hoje o WikiLeaks revela a serviço de quem estava
o Meirelles. Certamente, não era a serviço da Nação
brasileira, não era a serviço dos interesses do País,
mas se dispunha, ideologicamente, a estar a serviço
do capital internacional.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Senador
Requião, permita-me. É o último questionamento que
faço ao meu caro colega do Paraná, do PMDB, exGovernador. V. Exª até citou que essa proposta que V.
Exª havia feito foi aprovada nesta Casa, e agora ela
teve, na Comissão Especial, o seu voto. Eu gostaria
de saber de V. Exª, com essa experiência que tem, se
acredita que nós teremos para as eleições de 2011
alguma mudança substancial nesse processo eleitoral, considerando que o Senado tem a sua Comissão
Especial e a Câmara igualmente trabalha na mesma
direção. Muito obrigada, Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu acredito, Senadora, que as coligações já vão de-
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saparecer do processo político, o que já é uma assepsia
razoável; é uma medida de saúde pública coletiva.
Mas vejo o vezo, a tendência dos partidos de
não pensarem em uma reforma eleitoral – política
não é – para o Brasil, mas, sim, em uma reforma que
os favoreça nas próximas eleições. E acho que o voto
distrital, que é o voto da desideologização, do ﬁm dos
partidos, é o voto que se suporta no domínio do capital sobre o governo do País, por meio da condução
do Banco Central, e na desinformação da Imprensa
monopolizada. Muito ruim para quem quer mudanças
e tem uma visão nacional.
Presidente, agradeço a tolerância. Já excedi quatro minutos do tempo regular de vinte que me seria
concedido. Agradeço à Presidência.
Apresentei algumas ideias. Tenho utilizado muito
a Internet para discutir questões do Senado da República. O meu endereço no Twitter é requiãopmdb, e eu
gostaria de ter críticas e sugestões, que podem facilmente ser enviadas por esse meio de comunicação,
via computadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Presidente Requião, parabéns a V. Exª.
Sou testemunho, participei de uma reunião partidária
com V. Exª, e naquele instante V. Exª registrou o seu
posicionamento, que coincide perfeitamente com o
pronunciamento que V. Exª faz hoje.
Parabéns a V. Exª. E vamos continuar discutindo o assunto, porque ele requer posicionamentos de
homens e políticos experientes, como V. Exª e como
tantos outros que querem e que defendem, na prática,
a reforma política neste País.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Roberto Requião.
Bloco/PMDB – PR) – Sr. Presidente, que se registre
deﬁnitivamente a contradição entre uma proposta fora
das vésperas de eleição, aprovada por unanimidade,
e uma proposta praticamente rejeitada e não considerada pela Comissão no momento em que os partidos
querem resolver a próxima eleição e não o sistema
eleitoral e a garantia da democracia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Ana Amelia, em permuta com a Senadora Gleisi.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, antes de tratar do tema que me
traz a esta tribuna, nesta tarde, eu gostaria de abordar
a situação complicada, difícil, provocada, novamente,
por excesso de chuvas em vários Municípios do meu
Estado, o Rio Grande do Sul.
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Após os estragos causados pela chuva, no ﬁnal
de semana, Municípios gaúchos solicitaram ao Governo
Estadual que fosse decretada situação de emergência
em suas cidades. Maximiliano de Almeida e Paim Filho,
na região norte do Estado, a 350 km de Porto Alegre;
Não-Me-Toque, na região do Alto Jacuí; Panambi, na
região noroeste; e Alegrete, na fronteira oeste, à 480
km da capital gaúcha, já encaminharam notiﬁcação
preliminar de desastre à defesa civil.
Em Maximiliano de Almeida e Paim Filho e também em Não-Me-Toque, aguarda-se a avaliação dos
danos para formalizar o pedido de ajuda. Ao todo,
6.325 pessoas foram afetadas com as chuvas nessas
três cidades.
Alegrete, na fronteira oeste, foi o quarto Município a enviar notiﬁcação de desastre à Defesa Civil na
segunda-feira. Espera-se que esses decretos sejam
assinados hoje.
Em Ajuricaba, no noroeste do Estado, a chuva
trouxe transtornos a pelo menos 25 famílias. O rio Cachoeira, que corta a cidade, está quatro metros acima
do nível normal e transbordou. Segundo a Brigada
Militar, a nossa Polícia Militar, cerca de cem pessoas
tiveram de deixar as suas residências.
No Vale do Taquari, o nível do rio Taquari está
mais de seis metros acima do normal. O rio, na altura
de Porto de Estrela, está com 19,2 metros de profundidade. Com a cheia, 50 metros da RS-129 foram invadidos pelas águas, entre Colinas e Estrela.
No Vale dos Sinos, por causa das chuvas, o rio
Paranhana quase transbordou no ﬁnal da tarde de sábado em Três Coroas. A chuva deu uma trégua neste domingo, e o rio não representa agora mais uma
ameaça.
O rio Caí chegou a estar sete metros acima do
seu nível normal. Durante a tarde de domingo, a água
começou a baixar.
O Arroio Kruse voltou a encher no sábado em
São Leopoldo, assim como o Arroio Luiz Rau, em
Novo Hamburgo. Eles causaram pontos de alagamento nas duas grandes cidades da região metropolitana
de Porto Alegre.
A situação é preocupante nesses Municípios, e
espera-se que o Governo do Estado, com o apoio da
Defesa Civil, aqui, em Brasília, apresente soluções
com relação a isso.
Estão bloqueadas a RS-441, a RS-129, a RS-332
e uma estrada lateral à RS-431.
A chuva deste ﬁm de semana deixa pelo menos
quatro rodovias gaúchas interditadas nesta segundafeira, e, em três ocasiões, rios transbordaram e ocasionaram bloqueios.
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Em Dois Lajeados, o nível do rio das Antas subiu e invadiu a estrada lateral à RS-431, que leva ao
Município de Cotiporã.
Também na serra, a cheia do rio Carreiro interditou
a RS-441 entre Nova Prata e Vista Alegre do Prata.
O nível do rio Taquari também subiu e está mais
de seis metros acima do normal.
Na localidade de Linha Seca, no interior de NãoMe-Toque, no norte do Estado, parte da RS-332 cedeu
em razão do acúmulo de águas da chuva. O trecho
está em obras, foi sinalizado, e o desvio é feito pela
pista lateral da rodovia.
São esses problemas que, com frequência, estão
acontecendo, exigindo grande agilidade da Defesa Civil
do nosso Estado e, evidentemente, também do País,
que precisa agora adotar políticas de prevenção, para
evitarmos que operemos apenas nas calamidades.
Outro assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que me traz a esta tribuna veio de um representante do Fundo Aerus/Varig, José Paulo de Resende,
de Niterói, Rio de Janeiro, que encaminhou a mim e
ao Senador Alvaro Dias uma correspondência, lembrando, como é do conhecimento de todos, que, no
dia 12 de abril deste ano, completará cinco anos que
o grave problema Aerus/Varig está sem solução. Diz
ele, na correspondência enviada:
Não adianta solicitar aos Exmos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal agilização no
julgamento do processo da defasagem tarifária
devida para a Companhia Varig, porque os Ministros fazem ouvidos de mercador para minhas
solicitações e dos demais colegas da Varig que
se encontram nessa tão difícil situação.
É claro que essas palavras agudas se referem ao
desespero desses servidores da Varig/Aerus, que contribuíram regularmente para o fundo de pensão e estão agora
na miséria e com sérias diﬁculdades. Muitos deles, como
diz o José Paulo de Resende, já faleceram antes que o
processo esteja concluído. Já são mais de 500 trabalhadores da Varig que faleceram sem ver a solução resolvida
nesses quase cinco anos que se completarão no dia 12
de abril deste ano. Ele solicita que eu e o Senador Alvaro
Dias, que estamos ao lado dessa causa, façamos o possível – como eu agora estou fazendo neste pronunciamento
aqui no plenário – para mostrar ao Poder Judiciário e sensibilizá-lo sobre a necessidade da tomada de julgamento
desse processo, que se arrasta há cinco anos.
A Varig, como todo mundo sabe, já ganhou o
processo da defasagem tarifária em todas as instâncias jurídicas por onde esse processo passou. A última, antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, foi
o Superior Tribunal de Justiça. No dia 25 de abril de
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2007, houve ganho da Varig nessa importante Corte
brasileira. Não é possível que, passados quase quatro anos depois dessa vitória no STJ, o STF e seus
Ministros não coloquem em julgamento o processo.
“Creio” – diz ele – “que o mesmo poderá ser vitorioso
também no STF, e isso poderá beneﬁciar todos os trabalhadores da Varig”.
Eu gostaria até de ressaltar, nesta oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
que recebi com grande alegria no dia 23 de março, na
quarta-feira passada, uma grande notícia do Presidente da OAB do meu Estado, Claudio Lamachia, de que
a entidade está-se colocando ao lado dessa questão
tão importante para servidores que não são apenas
do meu Estado, mas também de todo o Brasil.
Cada vez que eu embarco num voo da Gol ou da
própria TAM, egressos da Varig que contribuíram com o
fundo de pensão me perguntam se essa matéria será julgada ou se o Congresso fará alguma coisa para resolver
esse problema. Estamos aqui fazendo a nossa parte. O
Senador Paulo Paim tem tratado do assunto, já apresentou um projeto que estou apoiando, mas nós estaremos
aqui sempre fazendo essa cobrança, que, pelo menos
politicamente, faz referência a essa questão tão aguda.
Ele pede encarecidamente que, nesse caso, estejamos aqui neste momento lembrando e pedindo aos
Ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham
uma atenção especialíssima para esse caso, em homenagem até à memória daqueles servidores da Varig,
funcionários, aeronautas, aeroviários que já se foram
mas que ﬁzeram a sua parte, e que o Governo, por
meio da Secretaria de Previdência Complementar, não
fez uma ﬁscalização rigorosa.
Então, estão aqui, Sr. Presidente, registradas
a minha palavra e a minha posição de apoio a essa
questão tão importante, com um pedido, agora de
uma Senadora, de uma cidadã ao Supremo Tribunal
Federal: que haja atenção e a inclusão na pauta dos
julgamentos dessa matéria.
Sr. Presidente, eu volto hoje a tratar de um assunto de todos os Senadores desta Casa, mesmo daqueles que não estão acostumados e não pretendem
dar emendas ao orçamento dos Municípios, como é o
caso do Senador Roberto Requião, que me antecedeu
nesta tribuna e diz que prefere concentrar suas emendas para o Estado ou para áreas prioritárias.
Cada um dos Parlamentares aqui faz do seu
mandato a sua prioridade.
As prefeituras municipais, enquanto o sistema
federativo brasileiro estiver dessa forma desvirtuado,
vão continuar dependendo, sim, das emendas dos
Parlamentares, Deputados e Senadores, para uma
sobrevida das suas respectivas administrações; senão
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a limitação de recursos, hoje concentrada na mão da
União, vai proibir ou impedir que os prefeitos realizem
obras e projetos importantes nas suas respectivas
comunidades.
Neste momento, Sr. Presidente, volto ao tema:
temos mais uma semana com romaria ou verdadeira
maratona de prefeitos aqui em Brasília para tratar das
questões relativas à suspensão dos pagamentos, ou à
liberação dos chamados “restos a pagar” do Orçamento
da União para este ano, Senador Alvaro Dias.
Ano após ano, os prefeitos realizam maratonas
nos corredores e nos gabinetes do Congresso Nacional, seja da Câmara, seja aqui do Senado. Partem de
seus Municípios em direção a Brasília, compondo comitivas em busca de emendas parlamentares ao Orçamento da União, fundamentais para investimentos
nas Prefeituras.
Os prefeitos precisam vir ao Planalto Central batalhar pela apresentação, pela aprovação, pelo empenho
e, por ﬁm, pela liberação do recurso. E aí vão gastando
também o dinheiro que deveriam estar aplicando nos
seus Municípios, simplesmente porque a burocracia é
mais um complicador na vida dos prefeitos.
Concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senadora Ana Amelia, V. Exª traz um tema à tribuna que é
sempre oportuno. Nós temos de repeti-lo até que se
rediscuta o sistema federativo, porque, hoje, os Municípios estão sobrecarregados de encargos. Desde
a Constituinte de 1988, com a nova Constituição, encargos foram repassados aos Municípios sem a contrapartida de recursos compatível. E há episódios em
que o Governo Federal faz cortesia com o chapéu dos
Municípios, como ocorreu no ano de 2009, durante a
crise, quando o Governo concedeu isenções ﬁscais e
comprometeu o repasse de recursos aos Municípios
por meio do Fundo de Participação dos Municípios,
prometendo uma...
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Compensação.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ...compensação. Essa compensação não ocorreu. Então, há
uma dívida acumulada e, agora, a questão dos “restos
a pagar”, que certamente afetará a vida das administrações municipais. O Governo não quer a reforma tributária porque arrecada cada vez mais e distribui cada
vez menos. Arrecada muito bem e distribui muito mal,
e os Municípios sofrem as consequências. Enﬁm, não
quero ocupar o tempo de V. Exª, mas o discurso que
faz tem conteúdo e, sobretudo, razão. Nós compartilhamos do pensamento de V. Exª.
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Isso
sem falar na questão, Senador Alvaro Dias, a quem
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agradeço o aparte, da Emenda nº 29, que está aqui se
arrastando no Congresso e que representaria acréscimo de recursos para um setor que hoje é muito sério:
a questão da saúde pública dos Municípios.
No caso de “restos a pagar”, Senador Alvaro Dias,
foi feito o Decreto Presidencial nº 7.418, publicado no
dia 31 de dezembro de 2010, portanto, ao apagar das
luzes do mandato do ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Esse decreto trata dos “restos a pagar” não
processados dos exercícios ﬁnanceiros de 2007, 2008
e 2009, com validade até 30 de abril deste ano. Trinta
de abril! Nós já estamos no ﬁnal de março, e o prazo
está-se esgotando.
“Restos a pagar”, no jargão orçamentário, é o
nome atribuído às despesas que foram empenhadas,
mas não foram pagas até 31 de dezembro, quando se
encerra o ano ﬁscal.
E aí é que está o problema. Muitas prefeituras
contrataram serviço, precisam pagar o fornecedor,
mas, diante desse decreto e o prazo exíguo – 30 de
abril –, estarão, algumas delas como eu já disse aqui,
até recorrendo à Justiça para poderem estar conforme
a lei e cumprindo com seus compromissos, por força
desse decreto.
A isso se soma também, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o corte orçamentário determinado,
no ﬁnal de fevereiro deste ano, pela Presidenta Dilma
Rousseff, que prevê uma economia de R$50 bilhões
no Orçamento deste ano.
Dados do Siaﬁ – Sistema Integrado de Administração Financeira, do Governo Federal, indicam que, nessa
tesourada, havia “restos a pagar”, processados e não
processados, destinados também aos Municípios.
Os “restos a pagar” processados são destinados a
obras que estão em andamento, portanto, compromissos já assumidos pelos Municípios com seus fornecedores em obras em execução ou já ﬁnalizadas.
Esses cortes orçamentários em “restos a pagar”,
processados ou não, comprometem muito a segurança jurídica dos administradores municipais. Além de
impedir a continuação das obras que já estão em andamento ou prestes a ser iniciadas, esse corte pode
trazer sérios problemas a contratos ﬁrmados entre as
prefeituras e seus fornecedores, gerando descrédito
dos administradores junto à suas comunidades.
É por situações como essa, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que os preços dos serviços cobrados,
quando são ofertados ao entes públicos, são superiores aos praticados pelo setor privado.
Em licitações públicas, fornecedores de obras e
serviços são compelidos a elevar seus custos por causa exatamente da burocracia e da incerteza quanto ao
recebimento do valor do contrato.

MARÇO 2011

08514 Terça-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Este, Sr. Presidente, é apenas mais um capítulo
de uma novela que não tem ﬁnal feliz. O arcabouço
institucional brasileiro confere aos Municípios muitas
atribuições e poucos recursos, como se referiu há pouco, em aparte, o Senador Alvaro Dias.
Precisamos, com urgência, Sr. Presidente, Senadoras e Senadores, rever o pacto federativo para
compartilhar com mais justiça os recursos arrecadados, via impostos entre União, Estados e Municípios.
É no Município que as riquezas são produzidas e é
nele que o cidadão vive e consome; é no Município
que os recursos dos impostos são gerados para serem
entregues aos Estados e à União e, posteriormente,
retornar ao local de origem. O que vem e o que retorna
é sempre menor do que sai do Município.
Atualmente, 60% dos recursos gerados com arrecadação de impostos ou da Receita ﬁcam com a
União...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – ... 24%
com os Estados e somente 16% (Fora do microfone.)
– muito obrigada pela complacência, Sr. Presidente –
ﬁcam na mão do Município.
No entanto, os Municípios são muito mais eﬁcientes na hora de utilizar o recurso público. Um estudo
feito pela Confederação Nacional dos Municípios demonstra que a taxa de investimento média da União,
entre os anos de 1995 a 2008, foi de 18,5% e a dos
Estados, no mesmo período, de 38,4%. Já os Municípios utilizaram 43% de seus recursos orçamentários
em seus investimentos.
Esse estudo demonstra que a revisão do pacto
federativo é inadiável.
E não é por acaso que os Municípios, na média,
são mais eﬁcientes na aplicação desses recursos. Em
certa medida, esse sucesso se deve à proximidade
existente entre a administração municipal e as comunidades, os eleitores, os cidadãos. Os Prefeitos sabem
– e eu vejo aqui o Prefeito de Horizontina presente a
esta sessão – onde devem investir os recursos, quais
são as prioridades dos cidadãos e principalmente têm
condições, caro Prefeito, de avaliar os preços praticados pelos prestadores de serviços e também ﬁscalizar a obra.
Isso sem falar que os administradores municipais
têm endereço certo, o cidadão sabe onde mora o Prefeito e está ali batendo a sua porta todo dia, cobrando a
execução das obras de que precisa. É do Prefeito que
ele cobra a ação rápida para os casos de calamidade
pública, como falei há pouco, sem saber que o recurso
para a defesa civil, por exemplo, é de responsabilidade
da União em parceria com os Estados, limitando muito
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a atuação do Município e do Prefeito, que depende da
autorização da defesa civil do Estado para ter acesso
ao recurso federal.
Eu cito o caso relatado pelo Prefeito Wainer Machado, do PSDB, da cidade gaúcha de Santana do
Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, ao lado de
Rivera. Pois a cidade sofre agora com uma estiagem
e, numa entrevista à RCC, rádio importante daquela
cidade, do grupo a Platéia, de Livramento, ele disse
com todas as letras, durante a entrevista, da qual participamos, que a Prefeitura precisa distribuir água potável, água para consumo humano, nos assentamentos
existentes na área rural e por isso é necessário que o
Município disponha do recurso para comprar um caminhão-pipa, mas ele não pode comprar um caminhão
porque o recurso disponibilizado para ação de defesa
civil ao combate à estiagem só pode
ser usado em situação ou ações emergenciais.
Mas não é emergência matar a sede das pessoas que
não têm água? Minha gente, não dá para entender a
burocracia que foge à lógica, que foge até à racionalidade!
Logo, os recursos não podem ser utilizados para
a compra do caminhão ou sequer para a instalação
de bombas d’água e compra de canos para distribuir
a água que está guardada nas cisternas. Não dá realmente para entender.
É do Prefeito que o cidadão cobra o atendimento
no sistema de saúde pública, sem saber que a União
é quem não cumpre o mínimo constitucional da aplicação de recursos nessa área. O serviço público de
saúde já teria interrompido suas atividades se não fosse o esforço das Prefeituras em alocar recursos para
cobrir esse déﬁcit. Dados da Confederação Nacional
dos Municípios indicam que, em média, os Municípios
aplicam 22% da sua receita líquida em saúde, enquanto os Estados, que deveriam aplicar 12%, não chegam
nem perto disso, como é o caso do Rio Grande do Sul,
cujo percentual é de apenas 5%. Até o rico Estado de
São Paulo,...
(Interrupção do som)
A SRª ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Fora do
microfone.) – ... meu querido colega Aloysio Nunes
Ferreira, também não atende os 12% em relação á
saúde.
É por esses motivos que reforço a necessidade não só da revisão do pacto federativo, para que a
maior parte dos recursos que são gerados nos Municípios neles permaneça, meu caro Presidente. Esse
é o primeiro passo para a realização de uma reforma
tributária que proporcione eﬁciência na utilização do
recurso público e – por que não? – a redução da carga
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tributária. Além disso, dar maior estabilidade institucional e política à Federação.
Eu queria também, aproveitando o encerramento
dessa manifestação, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
fazer um apelo ao Governo para que prorrogue o prazo
de 30 de abril para o pagamento dos restos a pagar
dos exercícios anteriores. A ampliação desse prazo é
necessária para que as Prefeituras possam dar continuidade aos investimentos que estão em andamento
e que dependem da liberação desses recursos.
Sr. Presidente, muito obrigada pela generosidade que não foi exclusiva para mim. Os outros oradores que me antecederam também tiveram de V. Exª a
benevolência necessária nesta hora.
Muito obrigada ao senhor e obrigada aos Senadores pelos apartes.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Ana Amelia, V.
Exª expõe um assunto de extrema necessidade para
o desenvolvimento da região e do próprio País.
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estava apenas aguardando o anúncio do próximo orador
para pedir pela ordem.
Eu encaminho à Mesa um projeto de decreto legislativo, cumprindo o compromisso que assumi aqui,
na semana passada, de tentar sustar um decreto presidencial que transferiu indevidamente mais de R$21
bilhões para pagamento da dívida pública interna.
Esse decreto do Presidente da República é injurídico, porque viola o parágrafo único do art. 8º da Lei
de Responsabilidade Fiscal, que determina:
“Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.”
O art. 11 diz o seguinte:
Art. 11. O superávit ﬁnanceiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional em 31 de de-
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zembro de 2007 poderá ser destinado à amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal interna.
Ocorre que parágrafo único estabelece a distinção:
Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica às fontes de
recursos decorrentes de vinculação constitucional e de
repartição de receitas a Estados e Municípios.
É exatamente o que consta do parecer do Tribunal de Contas da União que encaminhou a esta Casa
o seu relatório, pedindo ao Congresso Nacional ou
sugerindo ao Congresso Nacional que adotasse providências que o caso requer, e uma das providências
que podemos adotar é a apresentação de um projeto
de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto presidencial.
Trata-se de recursos que dizem respeito a Estados e Municípios. Em suma, o Tribunal de Contas
concluiu, conforme sumário de sua decisão, que é
ilegal a desvinculação dos recursos dos superávits e
que, como disso decorre a necessidade de sustação
de ato do Poder Executivo, não caberia àquela Corte
tomar providências devidas, uma vez que a Constituição atribui ao Congresso Nacional aquela competência,
consoante se vê do sumário do acórdão do Tribunal
de Contas da União.
Diante disso, Sr. Presidente, estamos adotando
essa iniciativa, que é uma iniciativa constitucional, regimental, uma prerrogativa do Congresso Nacional e
que se constitui em dever para tornar sem efeito um
ato do Presidente da República que subtrai recursos
de Estados e Municípios para o pagamento da dívida
pública interna.
O projeto está sendo encaminhado à Mesa para
as providencias, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Mesa aguarda o projeto de V. Exª,
Senador Alvaro Dias, e, com certeza, dará o prosseguimento regimental.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que passo a ler.
É lido o seguinte:

MARÇO 2011

08516 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

479

Março de 2011

480

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08517

MARÇO 2011

08518 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

481

Março de 2011

482

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08519

MARÇO 2011

08520 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

483

Março de 2011

484

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08521

MARÇO 2011

08522 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

485

Março de 2011

486

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08523

MARÇO 2011

08524 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

487

Março de 2011

488

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08525

MARÇO 2011

08526 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

489

Março de 2011

490

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08527

MARÇO 2011

08528 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

491

Março de 2011

492

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08529

MARÇO 2011

08530 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

493

Março de 2011

494

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08531

MARÇO 2011

08532 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

495

Março de 2011

496

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08533

MARÇO 2011

08534 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

497

Março de 2011

498

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08535

MARÇO 2011

08536 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

499

Março de 2011

500

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08537

MARÇO 2011

08538 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

501

Março de 2011

502

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08539

MARÇO 2011

08540 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

503

Março de 2011

504

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08541

MARÇO 2011

08542 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

505

Março de 2011

506

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08543

MARÇO 2011

08544 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

507

Março de 2011

508

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08545

MARÇO 2011

08546 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

509

Março de 2011

510

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08547

MARÇO 2011

08548 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

511

Março de 2011

512

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08549

MARÇO 2011

08550 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

513

Março de 2011

514

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08551

MARÇO 2011

08552 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

515

Março de 2011

516

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08553

MARÇO 2011

08554 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

517

Março de 2011

518

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08555

MARÇO 2011

08556 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

519

Março de 2011

520

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08557

MARÇO 2011

08558 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

521

Março de 2011

522

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08559

MARÇO 2011

08560 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

523

Março de 2011

524

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08561

MARÇO 2011

08562 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

525

Março de 2011

526

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08563

MARÇO 2011

08564 Terça-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

527

Março de 2011

528

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Terça-feira 29

08565

MARÇO 2011

08566 Terça-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Vital do Rego
Filho, Senador do PMDB da Paraíba.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Com muita honra, Senador Wilson Santiago, meu
amigo, meu correligionário de destacada atuação em
defesa dos interesses da Paraíba nesta Casa.
Srªs e Srs. Senadores, trago à avaliação de V.
Exªs, na tarde de hoje, um assunto que vem tomando
conta do noticiário nacional: a violência, a interiorização da violência, a migração da violência, que, há dez
anos adstrita as grandes metrópoles; hoje, já é convívio comum, em pequenos, médios e grandes centros,
a epidemia da violência no Brasil.
Mas, antes de tecer comentários, estatísticas,
planos sobre a violência que grassa em nosso País,
eu queria fazer um registro de uma visita muito cara,
muito amiga à Casa, alguém da Casa. Com ele, pude
aprender muito.
Nele repousam esperanças de um retorno bem
próximo da atividade político-partidária. Ele que, na
Casa, enquanto Senador da República, representando
o Estado da Paraíba, teve uma das mais destacadas
entre todos os nossos representantes. Não tenho a
menor dúvida de dizer ao País que o Senador Roberto Cavalcanti, que nos visita hoje, que voltou ao seu
gabinete, um gabinete que é continuado de S. Exª, ele
certamente teve uma atuação de lustro, de brilho, cujos
resultados estão postos em avanços importantes do
Estado, discutindo temas de uma diversidade nacional e
regional, sempre adstrito às questões paraibanas, mas
com uma visão ampla do universo que produziu.
Parabéns, Senador Roberto Cavalcanti. Eu aqui
tenho a honra de dar continuidade ao seu mandato, ao
mandato do Governador José Maranhão. Tenho essa
responsabilidade de continuar falando pela Paraíba,
sendo uma das vozes da Paraíba, ao lado do Senador
Wilson Santiago, ao lado do Senador Cícero Lucena.
Queridos companheiros e amigos, sinto-me muito orgulhoso de poder ter tido o aval do meu povo, da
minha gente, para estar aqui dando continuidade ao
exercício extraordinário do mandato que V. Exª teve,
Senador Roberto Cavalcanti. Receba meus cumprimentos, a minha gratidão e o meu respeito.
Sr. Presidente, cocaína comprada com cartão
de crédito à beira das estradas do Pais. O Fantástico
percorreu 9,7 mil quilômetros, do Rio Grande do Sul
ao Rio Grande do Norte, dentro de um caminhão, e
ﬂagrou imagens de prostituição, corrupção de policiais
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e tráﬁco de drogas. Essa é apenas uma das diversas
matérias que os jornais e portais do dia de hoje trazem
a respeito da interiorização da violência. É estarrecedor
o fenômeno da interiorização da violência no País, que
marca uma nova geograﬁa do crime, instaurando novos
desaﬁos à política nacional de segurança pública.
Com o êxodo das metrópoles e o crescimento
das médias e pequenas cidades brasileiras, a violência próxima do campo se converteu numa extensão de
conﬂitos experimentados nas grandes cidades.
O avanço da criminalidade, dos assaltos, dos furtos, dos sequestros, do tráﬁco de drogas e dos roubos
de veículos, nas regiões denominadas não metropolitanas, se deu de forma muito acentuada a partir da
década de 2000. Não é à toa que a imprensa nacional
vem recentemente alardeando a onda de violência que
assola o meu Estado, a Paraíba.
O Jornal O Globo divulgou matéria realçando a
explosão da violência em todo o Nordeste, munido de
estatísticas assustadoras. Senador Aloysio, segundo
levantamento feito pela Universidade Federal da minha
cidade, Campina Grande, de toda a região, a única exceção, no momento, é o Estado de Pernambuco. De toda a
Região Nordeste, a única exceção, no momento, desta
onda avassaladora de criminalidade é o Estado de Pernambuco – eu queria ter dito o Estado da Paraíba.
Na essência, aponta que, nos últimos dez anos,
os Estados nordestinos enfrentaram um crescimento
linear no número de assassinatos, diferentemente no
Sudeste, que reduziu o número de homicídios.
Entre 2001 e 2009, os homicídios cresceram
158% na Paraíba. Não pensem que ouviram mal: 158%
de crescimento linear dos homicídios na Paraíba entre 2001 e 2009! O levantamento feito pela UFCG tem
como dados bases do Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.
Em Alagoas, o cruzamento de dados de mortes
violentas registradas pelo IML e Secretaria Nacional
de Defesa Social, que congrega Polícia Civil e Polícia
Militar, mostra que o Estado, nesse mesmo tempo,
somente em 2009, Senador Roberto Cavalcanti, teve
quase 2 mil homicídios, o vizinho Estado de Alagoas.
Por isso mesmo, uma atenção redobrada deve
ser reservada às iniciativas pública e privada destinadas a desenhar um novo e completo levantamento do
alastramento da violência neste País.
Sem dúvida, falo do Mapa da Violência, Anatomia
dos Homicídios no Brasil, edição 2010, que dá conta
do quadro calamitoso que estamos vivendo.
Se, por um lado, veriﬁcou-se uma queda razoável
na quantidade de homicídios praticados no País, por
outro, salientou-se um deslocamento signiﬁcativo do
locus, do núcleo da violência para o interior brasileiro,
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bem como uma concentração maior das vítimas sobre
a população afrodescendente.
Segundo a pesquisa de autoria do sociólogo Júlio
Jacobo Waiselﬁsz, diretor do Instituto Sangari, os índices de homicídio foram crescendo com regularidade
até 2003, a uma taxa de 5% ao ano.
A partir daquele ano e com algumas oscilações, as
taxas de homicídio mostraram uma leve tendência de declínio. Contudo, para algumas Unidades da Federação, a
década foi ou de estagnação ou de crescimento. Enquanto, na primeira categoria, se enquadrariam os Estados
como Espírito Santo, Rondônia e Acre, na segunda, se
catalogariam Maranhão, Alagoas, Piauí entre outros.
No frigir dos ovos, percebe-se que, no geral, a
violência brasileira ocupa com veemência os Estados
brasileiros mais economicamente deteriorados, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.
Essa síntese demonstra claramente o conceito
que venho tratando aqui, Senador Aloysio – e que alegria me dá a atenção de V. Exª a este pronunciamento!
–, que é a extrema injustiça que vivemos nessa desigualdade regional.
Falava-se muito e fala-se hoje em dia em violência
em São Paulo, em violência no Rio de Janeiro, mas o
que estamos vendo, assistindo, e os dados colhidos
nessas estatísticas que trago é que o locus – chamei
locus o núcleo dessa violência – tem se transferido
dos grandes centros para o interior, talvez por força de
ações dos governos estaduais desses grandes centros
de enfrentamento dessa criminalidade. O quadro é alarmante, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.
Sr. Presidente, em números mais exatos, nos
anos de início e fechamento da década em estudo, a
situação no Brasil permaneceu praticamente inalterada, com taxa de 25,4 homicídios por 100 mil habitantes
em 1997; e de 25,2 homicídios em 2007.
Cumpre ressaltar que o limite da OMS é de dez
mortes por 100 mil habitantes.
No entanto, sob a perspectiva mais detalhada do
mapa, notaremos que as taxas de homicídios caem
efetivamente nas capitais, registrando respectivamente 45,7 homicídios por 100 mil habitantes, em 1997, e
36,6, em 2007. Houve uma queda acentuada, principalmente nas grandes capitais.
O mesmo padrão de queda se repete quando se
aplica pesquisa às dez maiores regiões metropolitanas
do Brasil, registrando um índice, em 1997, de 48,4 por
100 mil; e, em 2007, 36,6 por 100 mil.
Repito, a OMS deﬁne como máximo limite dez
mortes por 100 mil.
Em compensação, no interior brasileiro, o resultado se inverte radicalmente. As taxas no interior do
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Brasil cresceram de 13 para 18: de 13,5, em 1997,
para 18,5, em 2007.
Os dados caracterizam um fenômeno praticamente inédito no Brasil, emergido na virada do século. Trata-se de inquietante processo de interiorização,
como já lhe falei, da violência no Brasil, direcionando
o deslocamento dos polos da violência das capitais
e regiões metropolitanas, Senador Garibaldi, para o
nosso interior, o interior do Rio Grande do Norte, o
interior da Paraíba.
Obviamente, não se pode confundir os dados a
ponto de se imaginar que o interior do País é mais violento do que as capitais. Nada disso. As taxas de homicídio
no interior continuam em patamares inferiores, quando
comparadas com os centros metropolitanos. Acontece,
entretanto, que a velocidade com que a violência se desdobrou nos pequenos e médios Municípios se elevou
de maneira assustadora, astronômica na última década.
Aliás, desde a década de 80, o Brasil se depara com elevação da taxa de homicídio nas faixas etárias próximas
à juventude ou nas faixas etárias mais jovens.
Para se ter uma ideia do drama, nos anos 80, a
taxa de assassinatos entre jovens entre 15 a 24 anos
se limitava a 30 num universo de 100 mil. Hoje, essa
mesma taxa quase dobrou de tamanho, registrando; já
em 2007, 50 mortes num universo de 100 mil. A taxa
de letalidade entre os jovens saiu, em uma década, de
30 por 100 mil para 50. Enquanto isso, entre os não
jovens, constatou-se uma sensível redução, caindo de
21 para 19 homicídios. E aí vai uma reﬂexão, a coincidência de dois aspectos, Senador Aloysio, a migração
e o consumo de drogas no interior. Uma coisa absolutamente relacionada com a outra.
Essa epidemia que o Brasil vive com o uso do
crack, a necessidade de políticas públicas urgentes
para combater esse mal que se alastra com uma velocidade absurda.
Eu tenho estudado sobre a reação orgânica à
inalação do crack e tenho, como médico, sentido a impotência humana no combate a esse vício que cerca,
que mapeia o organismo a partir do córtex cerebral de
uma forma absurda. O homem se perde rapidamente,
perde orgânica e mentalmente, a partir das primeiras
inalações, dos primeiros contatos com essa droga.
Eu tenho ﬁcado assustado, como homem público, como médico, quando viajo pelo interior do meu
Estado, a minha Paraíba, e vejo centenas e centenas
de jovens usando, de forma ostensiva, essa droga que
é barata e letal. Esse índice alarmante de letalidade,
de mortalidade entre os jovens, exatamente coincide
com o crescimento da epidemia de crack.
Na edição de 2010, o mapa da violência inaugurou uma nova modalidade investigativa, fazendo
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recortes por diversas faixas etárias em combinação
com gênero e raça.
Disso resultou um outro dado bastante relevante
para a construção de políticas públicas mais eﬁcazes
no Brasil. O estudo revela, por exemplo, que acima de
90% das vítimas de homicídio no Brasil são homens,
com pequenas variações de Estado para Estado ou
de região para região.
Por outro lado, a falta de preparo da polícia agrava
o quadro das médias e pequenas cidades, sobretudo
o treinamento contra o consumo e o tráﬁco de drogas
e ilícitos mais complexos.
Nesse sentido, em vez da aposta preferencial em
medidas repressivas, compete ao Estado adotar medidas preventivas para evitar o aumento aterrorizante do
processo de interiorização da violência no País.
Sr. Presidente, o alastramento da violência está
ligado diretamente à disseminação do consumo de
crack, droga com um potencial devastador, ampliado
pelo acesso facilitado, em função do preço barato, e
que hoje atinge proporções de epidemia e; como tal,
deve ser encarada pelas autoridades públicas.
A saída para redução da violência tem que contar
com uma política que prestigie as forças de segurança,
valorizando e capacitando os nossos policiais enquanto
garantidores da paz social, mas que não esqueça de
focar o combate ao crack e a todas as drogas como
uma questão de saúde pública.
Além disso, políticas que garantam qualidade de vida
melhor no interior do País não podem ser desprezadas. A
combinação dessas políticas públicas terá o condão de
oferecer as ferramentas necessárias e indispensáveis à
segurança de cada Estado e Município do Brasil.
Esse tema que trouxe...
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Meu querido
Senador Vital do Rêgo, me permita um aparte.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Antes da conclusão, queria ouvir a jornalista Senadora
ou a Senadora jornalista Ana Amelia.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – As duas
coisas.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – As
duas coisas. Mas não me deu tempo. V. Exª chegava ao
ﬁnal do seu pronunciamento. Mas entendo a sua preocupação porque represento 223 Municípios paupérrimos
do meu Estado. Apenas oito desses 223 Municípios têm
alguma receita própria. Entendo a preocupação de V. Exª.
Espero que juntos tenhamos soluções claras, práticas
para oferecer à aﬂita situação dos prefeitos do nosso País,
essencialmente do interior, que vêm a Brasília, muito que
humilhados, pedindo favores, quando lhes é de direito.
Parabéns a V. Exª. Ouço V. Exª, que, certamente, traz do
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Rio Grande algo muito parecido com esse vexame nacional que é a insegurança no País.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Senador Vital
do Rêgo, agradeço ao senhor a concessão desse aparte. Queria lhe dizer que é inaceitável a condição hoje da
Federação brasileira com esse desequilíbrio na repartição do recursos arrecadados da sociedade: a União,
a prima rica, ﬁca com 60%; os Estados, com 24%; e os
Municípios, com tão poucos recursos arrecadados. Mais
do que isso, o seu gabinete deve ser também um local de
romaria dos prefeitos, de todos os prefeitos, e me faz sinal
aqui aﬁrmativamente o Senador Aloysio, do rico Estado
de São Paulo, imagine o que sobra para nós, Senador
Vital do Rêgo, em relação à liberação desses “restos a
pagar” e também das próprias emendas já aprovadas
pelo Congresso. Seria fundamental que o Poder Executivo atendesse porque o que fazemos aqui é atender a
demandas da comunidade. Queria, então, agradecer ao
senhor por essa referência, mas queria salientar no seu
pronunciamento que o senhor, como médico e homem
experiente, com responsabilidade social e política que
tem, faz essa abordagem do crack e a questão da segurança pública. O crack é um problema de saúde pública,
hoje, é um problema gravíssimo, Senador Vital do Rêgo.
Para alegria minha, na Comissão de Assuntos Sociais,
consegui ver aprovado um requerimento para uma discussão, em uma audiência pública, com especialistas,
sobre essa questão dramática que está hoje chegando
ao interior. Tive a informação, Senador Vital do Rêgo, que
aqui em Brasília está chegando uma pedra chamada gota
ou lágrima – parece-me que seria mais próprio chamar
lágrima, porque só temos motivo para chorar e lamentar
essa tragédia –, por R$0,50 a dose. Ora, se por R$5,00 a
pedra do crack já causa essa tragédia, imagine com uma
pedra custando apenas R$0,50. Este problema aﬂige,
hoje, todo o País, inclusive no interior, que imaginávamos
livre dessa praga. Então, eu gostaria de cumprimentá-lo
e reforçar a necessidade de que a sociedade toda e o
Senado da República estejam envolvidos no tratamento
desse tema. Muito obrigada, Senador Vital do Rego.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – Lá na
Paraíba, quando se aﬁrma uma tragédia dessa natureza,
as pessoas do interior dizem: “Isso é uma gota serena!”
Senadora Ana Amelia, eu me irmano às preocupações de V. Exª, às duas preocupações de V. Exª. Quero
estar com elas e dizer a V. Exª que, nesta Casa, além
de V. Exª, outros colegas Senadores e Senadoras já
tiveram oportunidade de se pronunciar a respeito dessa
droga, que é um problema de segurança pública,...
(Interrupção do som.)
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
...mas é também um problema de saúde pública. Elas
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têm de estar parelhas, elas têm de estar juntinhas,
caminhando paralelamente na busca de uma solução
que seja comum, conﬂuente.
Vamos continuar falando sobre isso na Comissão
de Assuntos Sociais, vamos continuar falando sobre
isso nas comissões de que fazemos parte, porque esta
é uma das bandeiras do nosso mandato.
Senador Wilson Santiago, certamente falo por V. Exª
e também pelo Senado Cícero, quando quero registrar
aqui os 40 anos do Tribunal de Contas da Paraíba.
Hoje, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba comemora, nesta segunda-feira, dia 28 de março
de 2011, 40 anos de criação. A Corte foi legalmente
criada em 1970 e instalada em 1971 pelo então Governador João Agripino.
Haverá uma solenidade a partir das 14h. Fomos
convidados, assim como V. Exª. Mas, em virtude da
nossa presença aqui, eu gostaria, em meu nome, em
nome de V. Exª e em nome de todos os paraibanos
que conhecem o extraordinário trabalho do Tribunal
de Contas do meu Estado oferece, saudar o Sr. Presidente, saudar os Srs. Conselheiros, saudar todos
os operadores do Tribunal de Contas, que de forma
bastante dedicada trabalham a serviço do Tribunal
de Contas, a serviço do nosso Estado, cumprindo os
preceitos constitucionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Vital do Rego, pelo
pronunciamento que V. Exª faz em relação às drogas,
que tem, de fato, preocupado muito não só a Paraíba
como também todos os Estados brasileiros, especiﬁcamente as famílias brasileiras.
Parabéns a V. Exª pela lembrança, quando registra, nesta Casa, os 40 anos do Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba, órgão que tem prestado um
grande serviço à população, por intermédio dos seus
conselheiros.
Parabéns a V. Exª.
Com a palavra a nobre Senadora Gleisi Hoffmann,
do PT do Paraná. (Pausa.)
Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Senador Francisco Dornelles. (Pausa.)
Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, de
São Paulo. V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB –SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a comissão de estudos sobre a reforma política,
instituída pelo Presidente desta Casa e dirigida pelo
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mestre pelo Senador Francisco Dornelles, já caminha
celeremente para a conclusão dos seus trabalhos. Várias matérias foram já objeto de deliberação e, amanhã, deveremos concluir mais uma a respeito do tema
mais polêmico, mais espinhoso que foi elencado pelo
Senador Dornelles como objeto de exame da nossa
Comissão. Reﬁro-me ao sistema eleitoral.
O sistema eleitoral, como nós sabemos, é conjunto de normas jurídicas que delimitam uma área
geográﬁca, onde os votos são recolhidos, apurados,
onde se trava a disputa eleitoral, regras que deﬁnem
o grau de liberdade dos eleitores na opção pelos seus
candidatos – lista aberta, lista fechada – e disciplinam
também fato da maior gravidade e importância, a transformação do número de votos obtidos em cadeiras,
seja no Legislativo, seja no Executivo.
Os sistemas eleitorais, os Senadores sabem, são
produto de uma evolução da história política de cada
país, objeto de embates políticos, alguns muito agudos,
alguns perenes, como, por exemplo, o sistema eleitoral
norte-americano, o sistema eleitoral inglês, que, pela
sua própria perenidade, de alguma forma, se tornaram
neutros na medida em que não facilitam ou diﬁcultam
a vida, a manifestação, a expressão de nenhum grupo político, de nenhuma corrente em particular, uma
vez que todos já estão suﬁcientemente acostumados
à prática desse sistema e ajustaram as suas estratégias ao seu funcionamento.
O sistema político eleitoral brasileiro tem uma
tradição. As suas principais instituições datam da redemocratização de 1945 e algumas delas até mesmo
da eleição para Constituinte de 1934.
Hoje, mais uma vez, estamos empenhados na
reforma do nosso sistema eleitoral. Se o sistema tem
algumas décadas de história, nem por isso ele se
manteve idêntico, ao que era no seu início. Uma série
de modiﬁcações incrementais foram sendo introduzidas no nosso sistema, como, por exemplo, a exclusão
dos votos em branco do coeﬁciente eleitoral, a própria
reeleição para cargos no Poder Executivo e, mais recentemente, algumas regras importantes, que limitam,
que diﬁcultam, o abuso do poder econômico ou do poder aquisitivo no embate eleitoral. E essa última, a lei
chamada da captação de sufrágios, ou a lei contra a
captação dos sufrágios, de iniciativa popular.
Ouço o aparte do nobre Líder Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Aloysio, seria muito bom se todos pensássemos como
V. Exª e pudéssemos acreditar piamente que estamos
caminhando para conferir ao País um modelo político
compatível com as aspirações da Nação brasileira. Mas
temo gerar falsa expectativa em relação a essa reforma.
Há receio, inclusive, de que possa ocorrer uma contra-
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reforma. Nós sabemos que estamos sob a égide de um
presidencialismo forte e, nesse presidencialismo, quando
não há disposição política de quem governa, diﬁcilmente
se promove uma reforma de profundidade. Sem vontade
política da Presidente da República, certamente teremos
enormes diﬁculdades para concluir aquilo que se ensaia
no Senado Federal por meio desta comissão que, competentemente presidida pelo Senador Dornelles, realiza
um trabalho eﬁciente. Quanto ao Senado, sabemos que,
pela maturidade política aqui existente, com líderes majoritários em seus Estados, teremos maior facilidade de
concluir uma proposta. No entanto, há receio de que,
na Câmara, pela complexidade da Casa, a aprovação
de um novo modelo político para o País seja diﬁcultada.
Tememos que isso venha a ocorrer. Aﬁnal, são 513 Parlamentares, vários partidos políticos, posições contraditórias, uma comissão que tem um prazo alongado para
concluir o seu trabalho, uma indisposição com relação a
propostas oriundas do Senado Federal – porque, aqui, já
aprovamos os itens essenciais dessa reforma política por
volta de 1999, 2000, 2001 e essas propostas aprovadas
pelo Senado Federal morreram nas gavetas da Câmara
dos Deputados. Peço desculpas ao Senador por interromper a sua linha de raciocínio...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não, ao contrário. Eu agradeço.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ...e colocar essa questão porque a acho essencial em respeito
à opinião pública do País. Temos que respeitar sempre
o cidadão e ser absolutamente francos e transparentes em relação às nossas preocupações. Eu não tenho
preocupação em relação ao trabalho desta comissão
que, repito, é presidida com muita competência pelo
Senador Dornelles, mas tenho muito receio de que o
trabalho aqui concluído possa ter diﬁculdades na Câmara dos Deputados.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, que, ao
contrário, em nenhum momento prejudica o meu discurso; só contribui para ilustrá-lo.
Eu compartilho das cautelas e do relativo pessimismo de V. Exª. Sou otimista quanto à vontade, mas
pessimista quanto à inteligência. Sei das diﬁculdades,
dos obstáculos que se antepõem a uma reforma política em profundidade.
Sei das tentativas anteriores no Legislativo brasileiro. Eu mesmo participei de uma comissão de reforma
política na Câmara há cerca de oito anos; acompanhei
o trabalho que o Senado fez, a produção de textos votados no plenário, relatados pelo então Senador Sérgio
Machado e que estão parados na Câmara.
Apenas creio, Srs. Senadores, que temos, na conjuntura atual, elementos novos que me levam a aumentar
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a taxa de otimismo. Veja: as eleições, para serem legítimas, devem se produzir mediantes regras igualitárias
que não discriminem nenhum grupo; que incrementem a
possibilidade de governar o País, de tomada de decisão
do País, de regras que sejam inteligíveis aos eleitores e
que fortaleçam os vínculos de representação entre os
eleitores e os eleitos. Essas regras precisam também
ser legitimadas. Os eleitores precisam acreditar que são
legítimas. A legitimação pelos resultados é tão importante quanto as que produzem os resultados.
Ou seja, os cidadãos precisam conﬁar que regras, não sendo as ideais, são as melhores possíveis.
Acontece que vejo nobre Líder Alvaro Dias, com muita
nitidez, um movimento de deslegitimação das regras
atuais. Como quem dissesse ‘não dá mais para fazer
eleições parlamentares segundo essas regras’.
Veja a iniciativa popular que levou à Lei da Ficha
Limpa. Veja V. Exª os votos de protesto que são hoje
recorrentes em eleições de diferentes Estados, inclusive no meu Estado, o Estado de São Paulo. Veja o
fato constatado em pesquisas recentíssimas de que
os eleitores, transcorrido um mês das eleições, não sabem mais em quem votaram para Deputado Estadual,
para Deputado Federal ou para Vereador.
E mais: constatei na comissão presidida, como disse, com mão de mestre pelo ilustre Senador Dornelles,
algo espantoso para mim. Quando o Senador Dornelles
recolheu os votos dos Senadores sobre o sistema eleitoral da predileção de cada um, houve apenas um voto
– o Senador Dornelles me corrigirá se minha memória
me trair – apenas um voto pela continuidade das regras
atuais. Essa é minha lembrança, Senador.
Ora, uma comissão de Senadores, pessoas que,
pela sua história política, experiência pública – disputaram várias eleições, têm diante de si mandatos longos
–, chegam à conclusão de que as regras atuais não são
mais praticáveis entre nós. Isso, para mim, é um sintoma de que algo precisa urgentemente ser mudado no
sistema de eleição para Parlamentares. E aí o Brasil se
defronta, como todas as democracias, com um dilema:
sistema majoritário ou sistema proporcional.
Evidentemente, o Senado conhece cada um desses sistemas. Nós fomos eleitos pelo sistema majoritário, que é o sistema para tomada de decisões na Casa,
no clube esportivo, no condomínio: a decisão que recolher o maior número de sufrágios é a vitoriosa. Esse
sistema majoritário é o mais antigo, é o mais tradicional. Foi objeto de inúmeras críticas; inclusive na sua
forma distrital, foi acoimado de estimular o paroquialismo dos representantes, como se Winston Churchill
não tivesse vivido seus mais de sessenta anos de vida
parlamentar eleito por um distrito na Inglaterra. Mas o
fato é que esse sistema sofre críticas por deixar num
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segundo plano a capacidade ou a virtude de aferir com
mais minúcia, com mais precisão, com mais rigor, as
diferentes nuances da opinião pública que percorrem
o sistema eleitoral.
E aí se vai para o sistema proporcional, tido como
o sistema mais sensível a essas variações, capaz de
representar com maior ﬁdelidade a pluralidade das
opiniões no corpo político da Nação.
E temos também um sistema que procura conciliar as virtudes de um sistema e de outro: os sistemas
mistos que começaram a ser adotados na Segunda
Guerra Mundial, na Alemanha Ocidental.
O sistema misto, em minha opinião – e aí é quase que em cada cabeça uma sentença –, seria o preferível nesse momento porque, ao mesmo tempo em
que permite a vida e a representação das correntes
de opinião minoritárias, garante, na parte da eleição
referente aos distritos, aquilo que, no meu entender, é
a maior carência do sistema eleitoral brasileiro no momento: é o distanciamento, o esgarçamento do vínculo
entre eleitores e eleitos.
O sistema distrital permitiria que o conhecimento
da pessoa pelos eleitores e o conhecimento do candidato dos problemas do seu distrito garantissem um
vínculo de representação mais sólido e possibilitassem um acompanhamento mais constante, e ﬁel da
atividade do Parlamentar por aqueles que o elegeram,
sem deixar de lado, pelo angulo da proporcionalidade,
a representação das minorias.
Mas eis que surgiu, Srs. Senadores, Srª Senadora, nos últimos tempos, uma proposta nova – sem
prejuízo da discussão dos sistemas eleitorais em vigor
ou que vierem a ser instituídos para eleição de Deputados Estaduais e de Deputados Federais e Distrital –
de buscarmos um sistema próprio para os Vereadores
nas cidades de mais de duzentos mil eleitores, cidades
onde há, pelas regras constitucionais, exigência de
maioria absoluta para eleição do Executivo.
O Senador Pedro Taques, na última reunião da
Comissão de Reforma Política, disse, com toda a razão, que não existe no Brasil, à luz da Constituição, a
obrigatoriedade de termos o mesmo modelo, o mesmo
sistema eleitoral nos três níveis em que se estrutura a
Federação: União, Estados e Municípios.
Tanto é assim que a Constituição Federal, estipula
regras para a eleição de Deputados estaduais e federais,
mas silencia em relação à eleição dos vereadores.
Dir-se-ia que a Lei Orgânica dos Municípios disciplinaria essa questão, mas, se examinarmos as competências legislativas privativas da União, veremos
que entre elas está a de legislar sobre matéria eleitoral. Logo, poderíamos implantar esse sistema do voto
majoritário para eleição de vereadores nas cidades
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acima de duzentos mil eleitores por lei ordinária, sem
necessidade de recorrer à emenda constitucional.
Dir-se-ia que a proporcionalidade é regra na
Constituição para o Poder Legislativo nacional, mas é
um princípio implícito na Constituição. Discordaria eu
dessa opinião porque vivemos em um sistema no qual
o Legislativo Federal é bicameral e uma das Casa é
eleita pelo voto majoritário e a outra eleita pelo voto
proporcional.
A eleição do vereador pelo distrito – e aí me reﬁro
ao distrital puro, o distrito recortado, o território das cidades acima de 200 mil eleitores – seria uma mudança
extraordinária na cultura política do País. A repercussão
dessa mudança seguramente iria muito além das cidades
onde ela seria implantada. Eis que nos 80 municípios
com mais de duzentos mil eleitores, vivem 47 milhões
de eleitores, 38% do corpo eleitoral do País.
Veja, creio que não há Lei da Ficha Limpa que
supra o conhecimento direto do eleitor sobre a vida da
pessoa que se apresenta para pedir o voto dele. Não
há segurança maior da ﬁdelidade do eleito ao eleitor do
que o acompanhamento da ação parlamentar do eleito
pelos seus vizinhos. Veja o resultado, Srs. Senadores,
se nós implantássemos esse sistema na cidade de São
Paulo, por exemplo. São Paulo tem 8 milhões e 500 mil
eleitores e 55 vereadores. Há regiões inteiras de São
Paulo que não tem um vereador a quem recorrer para
a solução de seus problemas. Problemas próprios até
da zeladoria da cidade. Eu mesmo vivo numa região
de São Paulo que não tem um vereador. Veja: em vez
de os 55 vereadores disputarem eleição num colégio
eleitoral de 8 milhões e 500 mil eleitores eles seriam
eleitos em distritos eleitorais de 155 mil eleitores. Seria possível, então, debater a fundo os problemas do
bairro, discutir as suas soluções,ter vereadores efetivamente vinculados à vida da comunidade.
As cidades brasileiras têm uma sociedade civil
muito estruturada, dinâmica, exigente, esclarecida,
autônoma, desde as mais antigas que são as Santas
Casas de Misericórdia até os clubes de serviço do século XX, as associações de bairro, as igrejas, elas têm
um tecido social de extremo dinamismo e que seriam
os interlocutores num processo de discussão sobre os
problemas da cidade, os problemas do bairro.
Outros exemplos de alguns municípios. O Município ....
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Para concluir, Sr. Presidente.
João Pessoa tem 467 mil eleitores, 21 Vereadores,
cada um seria eleito num distrito de 22 mil eleitores.
Os partidos apresentariam os seus candidatos, have-
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ria disputa e seria eleito o candidato mais votado. Em
Curitiba, Senador Alvaro Dias, 1,309 milhão eleitores,
um distrito de 35 mil eleitores para eleger os 37 Vereadores. Porto Alegre, minha querida Senadora Ana
Amelia, tem 1,064 milhão, que são representados na
Câmara por 36 Vereadores. Em vez de fazer campanha
num colégio eleitoral de pouco mais de um milhão de
eleitores, cada candidato faria campanha num colégio
eleitoral de cerca de 30 mil eleitores.
Esse, no meu entender, Sr. Presidente, é o caminho para inocularmos um vírus positivo na nossa
estrutura política.
Falta nesse debate participação da opinião pública. Vamos aproveitar o impulso popular que levou
à formulação da Lei de Ficha Limpa e sua aprovação
pelo Congresso Nacional num movimento que possa
efetivamente levar à regeneração da nossa estrutura
política a partir da sua célula primordial, que é o Município, que é o bairro, que é a vizinhança. O vereador
é aquele que é capaz de ver e andar, andar e ver, conhecer e ser conhecido pelo seus vizinhos.
Essa proposta pode ser implantada para as próximas eleições municipais de 2012, com enorme efeito
benéﬁco sobre a saúde do nosso sistema político.
(Interrupção do som).
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço esses minutos de indulgência.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Permite, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem mais dois minutos para concluir o seu raciocínio, pela importância do tema.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Eu acho que esse tema realmente, Presidente, merece
longo debate. A gente devia parar o Senado por um
tempo só para debater esse assunto. Eu vou lhe mandar uma proposta que terminei, uma primeira versão
de reforma, mas reforma política, não eleitoral apenas,
mas foi uma política republicana. Um dos itens é o voto
distrital para vereadores.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ótimo. Muito bem!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Estou de acordo com o senhor. Agora, no que se refere
a parlamentares, Deputados, eu faço uma mudança
que pode parecer complicada. Eu sugiro que se elejam 40% dos Deputados Federais de forma distrital,
50% sejam eleitos da forma como é hoje, com o voto
do Estado inteiro, e 10% seriam eleitos com voto na-
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cional. Teríamos 10% dos Deputados Federais eleitos
nacionalmente, seria a disputa dos grandes lideres
nacionais entre eles, como os presidentes dos partidos. É claro que vão aparecer alguns lideres religiosos,
talvez alguns artistas, mas os grandes nomes nacionais participariam da disputa recebendo voto no Brasil
inteiro para chegar aqui como Senador do Brasil e não
Senador de determinado Estado. No que se refere aos
vereadores, defendo, sim, que seja o voto distrital, por
uma razão: é uma eleição que não se ideologiza.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
uma eleição do local. Se elegermos todos os Deputados pelo voto distrital, como nos Estados Unidos, vamos perder a chance do grande debate sobre temas
maiores e vai cortar o espaço das minorias, que não
ganharão eleições porque elas estão espalhadas, elas
não são concentradas em um distrito só. Apenas a
comunidade quilombola elegeria um Deputado negro.
Então parabenizo V. Exª. Estou sintonizado totalmente
com V. Exª no que se refere à eleição do Vereador e
por que não fazer isso na próxima eleição?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Fico muito feliz com mais uma coincidência entre nós, Senador Cristovam Buarque. Aguardo,
com muito interesse, a proposta de V. Exª, reaﬁrmando também que é perfeitamente possível coexistirem
regras diferentes para eleição de Deputados Federais
e Distrital e Estaduais e para a eleição de Vereadores.
Não é necessário que nós vistamos o corpo eleitoral
brasileiro com o mesmo ﬁgurino.
Agradeço a atenção de V. Exªs e a compreensão
do Sr. Presidente desta sessão.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Aloysio Nunes
Ferreira. V. Exª, de fato, mais uma vez, traz um tema
signiﬁcativo, que está em discussão nesta Casa numa
comissão presidida pelo nosso ilustre Senador Francisco Dornelles.
Pela Liderança do PP, tem a palavra o Senador
Francisco Dornelles, que dispõe do tempo regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pela ordem, eu gostaria de ser inscrito pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/PMDB
– PB) – V. Exª está inscrito, Senador Cristovam.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como Senador do Estado do
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Rio de Janeiro, quero falar da importância da indústria
naval no contexto do desenvolvimento do País.
A industria naval, Sr. Presidente, tem potencial
para gerar, até 2014, aproximadamente 200 mil novos
postos de trabalho, segundo estimativas do Programa
de Modernização e Expansão da Frota, programa esse
que apoiará a construção de 49 navios para serem
operados pela Transpetro, subsidiará de logística e
transportes da Petrobras.
Essa perspectiva, Sr. Presidente, é positiva, mesmo considerando que a indústria já teve, no ﬁnal da
década de 70, níveis de ocupação semelhantes àqueles que se quer atingir em três anos.
Num País com oito mil quilômetros de costa, com
quarenta mil quilômetros de vias interiores navegáveis,
que tem o desaﬁo de montar toda uma logística de transporte para a exploração dos campos do pré-sal, a construção naval deve ser uma atividade das mais dinâmicas.
O transporte hidroviário deve ganhar proporção relativa
na movimentação de passageiros e de cargas.
O fortalecimento da indústria naval, Sr. Presidente, vai ajudar a equilibrar nossa matriz de transportes:
hoje, apenas 13% das cargas são transportadas por
hidrovias. As rodovias ﬁcam com 58% da movimentação, as ferrovias com 25% e os outros modos com os
restantes 4%.
Ainda que não se possa aﬁrmar que a reduzida
participação do transporte aquaviário na matriz de transportes brasileira é resultado, unicamente, da pouca atenção concedida à indústria naval, se sucessivos governos
tivessem reconhecido a importância estratégica do setor,
hoje teríamos não somente uma matriz de transporte
mais equilibrada, mas também de custos menores, inclusive do ponto de vista do meio ambiente.
Na origem da nossa indústria naval – como em
tantos outros ramos da atividade econômica –, vamos
encontrar a ﬁgura do Barão de Mauá, que, em 1846,
construiu em Niterói o primeiro estaleiro do País.
No entanto, Sr. Presidente, um segundo momento de pujança do setor só viria a ocorrer mais de cem
anos depois – nas décadas de 1960 e 1970 –, quando
o Governo Federal adotou um conjunto de políticas voltadas ao desenvolvimento da indústria nacional.
Foram, é verdade, políticas protecionistas, que
tinham como principal objetivo a substituição de importações e que, por isso mesmo, não permitiram a
incorporação das tecnologias mais soﬁsticadas.
Ainda assim, o incentivo dado ao setor fez com
que o Brasil se tornasse o segundo maior fabricante
de navios de grande porte em todo o mundo. Somente
em 1979, foram construídos no Brasil 50 navios. Nessa
época, a construção naval era responsável por 40 mil
empregos diretos e 160 mil empregos indiretos.
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Essa fase de expansão da indústria naval também
foi passageira. Com acesso restrito às tecnologias de
ponta e fustigada pela abertura do mercado, que colocou em cena os competidores internacionais, nossa
construção naval entrou em crise.
A maioria dos estaleiros encerrou suas atividades, e os resultados foram os previsíveis: de um lado,
desemprego na indústria; de outro, o desperdício de
bilhões de dólares gastos com o fretamento de navios
estrangeiros, com impacto sobre a balança de serviços
e as contas correntes do País.
Sr. Presidente, considero animador o apoio que
o Governo Federal tem dado à indústria naval brasileira. É necessário livrar o setor do atraso tecnológico
e da estagnação.
Com o Programa de Modernização e Expansão
da Frota, já foram licitados 41 petroleiros, com investimentos superiores a R$7 bilhões. São 15 navios para
transporte de óleo cru; quatro navios para transporte
de produtos escuros; quatro navios para transporte de
derivados como diesel, nafta, gasolina, óleo combustível e querosene de aviação; sete navios aliviadores,
que mantêm posição estacionária próximo a unidades
ﬂutuantes de produção, armazenamento e descarregamento de petróleo; três navios para transporte de óleo
combustível pesado e óleo diesel; e oito navios gaseiros,
para transporte de gás liquefeito de petróleo.
São embarcações tecnologicamente avançadas.
Além disso, Sr. Presidente, o Programa exige que os estaleiros nacionalizem entre 65% e 70% da produção.
Atualmente, dos 180 petroleiros utilizados no transporte de gás e petróleo, somente 52 são nacionais. Com
o Programa de Modernização e Expansão da Frota, chegaremos a 2014 com o número de navios construídos
no Brasil ultrapassando a casa da centena.
O desenvolvimento de um ramo industrial como o
da construção naval depende de uma série de fatores:
depende de uma boa provisão de recursos ﬁnanceiros
para a instalação de equipamentos necessários à sua
produção; depende da garantia de acesso à tecnologia
de ponta; depende de que se façam os devidos investimentos em qualiﬁcação proﬁssional e que se fortaleça o
Fundo da Marinha Mercante; depende, especialmente,
que se reconheça a importância estratégica do setor
naval para a indústria do País.
Temos uma oportunidade única hoje, Srª Presidente, de promover o desenvolvimento de nossa
indústria naval não mais por espasmos, mas de perseverança numa trajetória de crescimento vigoroso e
continuado dos investimentos numa área e num setor
tão importante.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Francisco Dornelles, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Sra. Ana Amelia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – Obrigada, Senador Francisco Dornelles, o
discurso de V. Exª é um tema muito relevante para os
interesses nacionais.
Convido, agora, para falar o orador inscrito Senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Srª Presidente Ana Amelia, Srªs e Srs. Senadores, proﬁssionais da imprensa e demais público presente, é difícil
compreender como o Brasil, com sua imensa extensão
territorial, utiliza tão pouco o transporte ferroviário.
Países com o tamanho de Estados brasileiros,
como a França e o Japão, dispõem de malha ferroviária
que suplanta a nossa. A malha ferroviária brasileira, Senadora Presidente Ana Amelia, tem apenas 29 mil quilômetros, enquanto a da França tem 35 mil quilômetros;
e o pequenino Japão, Senador Aloysio Nunes Ferreira,
tem surpreendentes 43 mil quilômetros de ferrovias. A
Índia, que também tem um território menor que o nosso, tem 63 mil quilômetros de ferrovias, Senador Alvaro
Dias, mais do que o dobro da nossa malha.
Por essa razão, estamos perplexos com o desprezo com que têm sido tratadas as ferrovias do nosso Estado da Paraíba, que têm necessidade, sim, de
ser recuperadas.
Entre os países com grande extensão geográﬁca, podemos citar a Rússia, Senador Pedro Simon,
que tem 85 mil quilômetros de ferrovias federais; e os
Estados Unidos, com 226 mil quilômetros, cerca de 8
vezes o tamanho das ferrovias brasileiras.
É bom lembrar que o transporte ferroviário é mais
eﬁcaz e econômico, principalmente levando em consideração as grandes distâncias que percorrem as cargas em território brasileiro. Com certeza, poderíamos
ter menor número de caminhões deteriorando nossas
rodovias, o número de acidentes seria bem menor e
muitas vidas seriam poupadas, se as políticas de transporte tivessem priorizado a utilização da ferrovias. E
ainda haveria um estímulo à expansão contínua da
malha, tão pouco signiﬁcativa quando comparada à
nossa extensão territorial.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, não bastasse nossa malha ferroviária ser insuﬁciente, ainda se
encontra sub utilizada, sendo responsável pela movimentação de apenas 23% de nossas cargas. É importante lembrar que a média de cargas transportadas por
ferrovia em outros países é de 40%; a Rússia chega a
80% da movimentação de sua economia.
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Segundo dados fornecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de nossa
malha ser proporcionalmente pequena, há 9 mil quilômetros de ferrovia sem uso, como o exemplo que citei
anteriormente – a Paraíba é um dos Estados que tem
uma estrutura ferroviária muito grande e praticamente
abandonada, precisando, sim, ser interligada à Transnordestina –, e, em outros 10 mil quilômetros, só passa
um trem por dia, Srª Presidente. Dessa forma, a movimentação regular somente acontece em cerca de 10
mil quilômetros. Repito: somente em 10 mil quilômetros
de ferrovia é que há trânsito normal no Brasil inteiro.
Isto é, apenas um terço da malha vem funcionando
com tráfego mais intenso, já que, nos outros dez mil,
só passa um trem por dia, e os outros nove mil estão
praticamente abandonados em todo o território nacional, como V. Exª testemunhou nas fotos.
Dados da Associação Nacional de Transportes
Ferroviários (ANTF), recentemente divulgados em
publicação do dia 16 de março, em vários setores da
comunicação deste País, mostram que a movimentação de cargas nas ferrovias do País cresceu 56,1%
nos últimos 14 anos. De acordo com estudos da ANTF,
hoje o Brasil deveria ter pelo menos 52 mil quilômetros
de ferrovias para atender à demanda de escoamento
da produção no País.
Por essa razão, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante a visita à Paraíba, em meados de dezembro,
quando foi veriﬁcar o estado das obras de transposição
do rio São Francisco, o Presidente Lula garantiu que o
Estado seria contemplado no traçado da Ferrovia Transnordestina. O traçado dessa ferrovia visa ligar o Porto
do Suape, no Recife, ao Porto de Pecém, no Ceará, e
também, por apelo nosso e da própria população paraibana, ao Porto de Cabedelo, na Paraíba – modiﬁcando
o projeto original, Senadora Presidente, hoje existente –,
cruzando praticamente toda a extensão desses Estados
e interligando a Paraíba, especiﬁcamente nos Municípios de Cajazeiras, São José do Rio do Peixe, Sousa,
passando por Pombal, até o Porto de Cabedelo, vizinho
à capital paraibana, João Pessoa.
Nessa ocasião, o nosso então Presidente Lula
garantiu que a Paraíba não ﬁcaria de fora desse projeto da Ferrovia Transnordestina. A previsão é de que a
Transnordestina terá uma extensão de 1.728 quilômetros, constituindo-se em importante fator de integração
regional e beneﬁciando enormemente o escoamento da
produção do Nordeste inteiro, inclusive da Paraíba.
A Ferrovia ainda terá como característica a interligação de três portos que estão bem mais próximos
da Europa e dos Estados Unidos, os quais citei anteriormente: o Porto de Cabedelo, na Paraíba; o Porto

538

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Pecém, no Ceará; e o Porto de Pernambuco, já conhecido por todos nós, brasileiros e nordestinos.
Tudo isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
e espero que a Senhora Presidenta Dilma, especiﬁcamente, coloque em prática um dos pleitos da Paraíba,
pleito esse entre tantos outros que são reivindicados e
necessários para o desenvolvimento do nosso Estado,
que tenho a honra de representar nesta Casa. Que seja
realmente esse pleito contemplado no traçado dessa
importante ferrovia, que trará mais progresso e desenvolvimento aos produtores e à população do nosso Estado. Quando digo “produtores”, reﬁro-me à produção
do Estado e do próprio Nordeste brasileiro.
Aliás, se não houver como escoar, não há por que
produzir. Infelizmente, a realidade é essa, porque a grande
diﬁculdade, a grande demanda, é a infraestrutura para o
transporte da produção. E essa infraestrutura precisa, sim,
ser cada vez mais expandida, cada vez mais aumentada,
atendendo, portanto, à demanda não só da Paraíba, como
também de outros Estados Nordestinos e do Brasil inteiro, para que tenhamos condições de avançar, de acordo
com o crescimento econômico, e, portanto, de atender
às necessidades da produção e do desenvolvimento da
Paraíba e do Brasil.
Por isso, manifesto a minha esperança de que a
promessa do Governo em anos anteriores, inclusive em
dezembro de 2010, juntamente com vários outros Ministros da área que lá estavam, naquele instante, Senador
Garibaldi, há de ser mantida e concretizada, já que o
Partido fez a sucessora – o Partido do Presidente Lula
– e, portanto, é Governo de continuidade. Este Partido,
este Governo é interligado, digo até composto, por uma
composição política de vários Partidos, no Brasil e nesta
Casa, e certamente continuará o grande impulso desenvolvimentista a que assistimos no Governo Lula.
Por essa razão, Srª Presidenta Ana Amelia, apelo
a V. Exª para que não só registre nos Anais desta Casa,
como também dê publicidade às fotos da realidade do
pronunciamento que realizo hoje, para que a Paraíba
seja contemplada com a Transnordestina, além de
tudo, integralizando a sua economia à de vários outros
Estados da Federação. Isso possibilitará que o nosso
Estado, que o Nordeste brasileiro continue recebendo
parte da inﬂuência e dos investimentos necessários
para o seu desenvolvimento, pois testemunhamos que,
ao longo do tempo, ao longo da história, quando os
governos se interessaram em investir na infraestrutura
do Nordeste, nas políticas de geração de emprego, nas
políticas de geração de renda, o que ocorreu nos anos
80, esse foi exatamente o período em que o Nordeste
mais cresceu, em que o Nordeste mais se desenvolveu e contribuiu de forma decisiva para o somatório na
economia e para o equilíbrio deste País.
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Hoje o Nordeste tem contribuído, Senador Romero Jucá, de forma espontânea, além dos investimentos
direcionados pelo próprio Governo. O Nordeste, a iniciativa privada tem contribuído muito além do que têm
contribuído os próprios Governos do passado.
Por essa razão é que apelamos, no dia de hoje,
pela atenção especial da Presidente Dilma no sentido
de incluir a Paraíba no traçado do projeto da Ferrovia
Transnordestina, compromisso esse anteriormente
assumido pelo Presidente Lula, para que tenhamos
condições de diminuir as desigualdades regionais,
para que tenhamos condições de diminuir o desemprego, males que na verdade têm contribuído com o
mal-estar do Nordeste. O semiárido nordestino, Senadora Ana Amelia, tem o maior índice de desemprego,
o maior índice de mortalidade infantil – se não o maior,
um dos maiores; tem também um dos maiores índices
de doença de Chagas, um dos menores índices de
densidade pluviométrica. Por isso, chove menos no
semiárido nordestino.
Essas mazelas precisam, sim, do apoio do Governo, da atenção do Governo não só para direcionar
recursos como para apoiar os projetos de iniciativa da
população, e também dos Governos e dos Municípios
nordestinos para que tenhamos condições de competir com os demais Estados brasileiros em pé de igualdade, em igualdade de condições, e para que tenhamos, portanto, um Brasil só, um Brasil dos brasileiros,
um Brasil da população carente de Norte a Sul, mas
que saiba que no Nordeste, no semiárido, também há
oportunidade de emprego, também há atendimento
com condições para a saúde, para a educação, para
os desempregados com oportunidade de emprego,
para melhorar a educação com a interiorização das
universidade públicas, com os cursos proﬁssionalizantes. Enﬁm, com tudo aquilo que o Governo não só
tem a obrigação como o dever de atender as regiões
carentes deste País.
Requeiro e digo até a V. Exª, repito a publicação
do que relatei no pronunciamento como também das
fotos que tenho em mão da situação em que se encontra a Paraíba no que se refere as ferrovias.
Anteriormente, ouvimos o pronunciamento do
Senador Vital, quando também lembrou e registrou a
questão da segurança pública, a questão das drogas,
que estão destruindo famílias não só na Paraíba como
também no Brasil inteiro.
Temos de nos integrar, temos de nos unir: a sociedade brasileira, a classe política, o Governo. Todos,
enﬁm, para juntos construirmos um Brasil melhor e fazermos com que a Paraíba, o Brasil, o Nordeste, todo o
território nacional tenha a convicção de que esta Casa,
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por meio de seus representantes, está de olhos abertos
sobre a realidade política e social do Brasil.
Por isso é que precisamos cada vez mais integrarnos aos movimentos das entidades representativas,
aos movimentos das entidades que representam os
trabalhadores, que representam a educação, que representam a saúde, que representam, enﬁm, a população
brasileira, para juntos, repito, construirmos um Brasil
melhor, um Brasil do futuro, o Brasil que almejamos,
o Brasil que desejamos.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
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Tenho certeza de que, num futuro bem próximo,
teremos condições de testemunhar, Senador Alvaro
Dias, o que relatei anteriormente, e, além de tudo,
de participar deste grande Brasil, deste grande País,
País de todos, direcionados para o bem-estar da população.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR WILSON SANTIAGO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
II do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Wilson Santiago. A importância estratégica da Ferrovia Transnordestina equivale à importância estratégica. para o Sul do País, da
Ferrosul.
Então, é inaceitável que o Brasil, com a infraestrutura, com as deﬁciências que tem, dê-se o luxo de
deixar à margem esse projeto tão importante.
Parabéns pelo pronunciamento, Senador Wilson
Santiago!
Muito obrigada.
Antes de passar a palavra, há uma comunicação
de Liderança do PDT...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidente, eu gostaria apenas que V. Exª me inscrevesse, Srª Presidente, como
solicitei, para que eu possa falar pela Liderança do
Governo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª já está inscrito pela Liderança do Governo
em seguida, após o próximo orador.
Eu gostaria de fazer uma comunicação do expediente que esta Mesa recebe.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 70/2011/GLPTB
Brasília, 24 de março de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido Progressista – PP, uma vaga de Suplente a que tem direito na
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. _ Senador Gim Argello, Líder do PTB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – O expediente lido vai à publicação.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Cristovam Buarque, em comunicação de Liderança
pelo PDT.
Os próximos Senadores inscritos são o Senador
Alvaro Dias, o Senador Lindbergh Farias e a Senadora
Marisa Serrano.
Depois do Senador Alvaro Dias, falará, por comunicação de Liderança, o Senador Romero Jucá como
Líder do Governo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós estamos recebendo, nos
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diversos meios de comunicação dessa tal de globosfera, a notícia da provável demissão do encarregado da
política nuclear brasileira na Cnen. E a razão que está
sendo dada não está clara, porque se diz que é porque
Angra não tem autorização para funcionar. Mas não
tem autorização para funcionar porque o Presidente
da Cnen está sendo omisso, demorado ou porque está
sendo cuidadoso? Isso não está no noticiário que eu vi
até aqui. E esse é um assunto, Srª Presidenta, sobre
o qual o Senado tem de debruçar-se.
Há um ano e meio, eu tive a oportunidade de ir
a Chernobyl, uma viagem difícil. Precisei da autorização do ministério ucraniano, precisei do apoio muito
forte da Embaixada brasileira, mas consegui ir ver o
que é Chernobyl 20 anos depois da tragédia. E eu fui
porque, preocupado como sou com o meio ambiente,
angustiado com essas represas feitas no Brasil, eu
comecei a achar, Senadora Marisa, que a energia nuclear poderia ser alternativa. Aﬁnal de contas, é uma
fonte de energia que não polui, destrói quando acontece uma tragédia, mas não cria grandes lagos, não
joga fumaça no ar. Por que não a energia nuclear? E
eu via que só há dois problemas com a energia nuclear: o problema da engenharia civil, que assegura que
não haverá problemas de vazamento, e o problema da
engenharia nuclear, onde guardar os resíduos depois
que eles cumprem o seu papel. Isso aí a engenharia,
eu imaginava, pode resolver.
Mas eu decidi ir, aproveitando uma viagem que
não estava muito longe, até Chernobyl. Senador Pedro
Simon, eu vi o que é uma catástrofe. Eu vi o que é uma
cidade da qual, de repente, todos os seus habitantes
são obrigados a sair sem levar nada consigo, e, na
primeira parada, até a roupa e os documentos terem
de queimar. Eu vi as árvores tomando conta dos prédios abandonados; escolas com as árvores por dentro comendo tudo; casas sendo derrubadas de dentro
para fora pela ﬂoresta que tomou conta. E eu pude,
ao ler um pouco, perceber milhares de pessoas que
até hoje convivem com doenças graves, por causa do
que aconteceu ali, de repente.
É impossível continuar a favor da energia nuclear depois de ir a Chernobyl, a não ser que se mostre,
com uma força muito grande, que a engenharia é tão
poderosa que resiste às mais graves mudanças estruturais da Terra.
Hoje, depois de ver a televisão por todas essas
semanas com o assunto das usinas japonesas, eu não
tenho mais dúvida: esse não é o caminho que a gente
deve seguir para resolver a crise energética dos nossos países, porque, embora não polua no dia a dia, o
risco existe, e o risco provoca tragédias impossíveis
de controlarmos. Com a fumaça, a gente põe másca-
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ras; com os lagos, que são uma tragédia ecológica, a
gente recupera a fauna e a ﬂora antes que eles sejam
inundados; mas, com a tragédia nuclear da radiação
espalhada por uma cidade, espalhada pela água, espalhada pelo mar, impedindo a produção agrícola... Vinte
anos depois, ninguém pode ainda produzir em muitos
quilômetros ao redor de Chernobyl, e isso vai continuar por centenas de milhares de anos, porque essa
radiação não desaparece, a não ser por um processo
natural que leva centenas de milhares de anos. Não dá
para brincarmos com uma coisa como a energia que
é capaz de provocar tragédias tão grandes.
Imagine uma coisa dessa, Senador Lindbergh,
lá pertinho de onde o senhor mora, em Angra dos
Reis. Imagine um raio de trinta, cinquenta ou setenta
quilômetros a partir de Angra dos Reis: entra por São
Paulo e vai por uma grande parte do Estado do Rio de
Janeiro. Isso ﬁca inabitável por muitos anos! Inabitável
por muitos anos!
Aquelas famílias que a gente está vendo hoje no
Japão não vão poder voltar se a tragédia se agravar –
ainda há uma chance de ela não se agravar. Nós estamos falando de um país como o Japão, acostumado a
terremoto. Alguns dizem: “Mas no Brasil não há terremoto”. Quem garante que não pode haver um terremoto
no meio do Atlântico? E qualquer um garante que um
terremoto forte no meio do Atlântico gera um tsunami
até as costas brasileiras. Aí se diz, Senador Gim: “Mas
isso vai atacar todas as casas que estão ao redor”. É
verdade, mas, depois que passar, volta-se; agora, se
atacar a usina nuclear, ninguém volta.
Por isso, temos de – e foi uma proposta que ﬁz
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que até retirei porque outras comissões ﬁzeram
também – ouvir os responsáveis pela política energética brasileira. E, por incrível que pareça, o que estava
convocado para ir, o Presidente do Cnen, já não vai
mais, porque está sendo exonerado hoje.
Não basta vir o encarregado da energia nuclear;
precisa vir também o Ministro da Energia, para dizer o
que vamos fazer se não ﬁzermos centrais nucleares. É
a pergunta que me fazem: “E, se não ﬁzermos centrais
nucleares, o que fazemos?”
Eu só vejo duas alternativas: primeiro, reduzir o
consumo de energia. É possível, sim, um país viver
sem o consumo energético que a gente tem hoje em
qualquer país desenvolvido. Há uma margem de redução. Segundo, procurar fontes alternativas, como lá
no seu Estado, Presidente, e no Ceará também, com
a energia eólica.
E há energia solar. A Alemanha hoje está fazendo
uma coisa, Senador Lindbergh, que é um sonho: as
casa não pagam a energia que usam; as casas ven-
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dem energia, porque há energia solar para consumo
doméstico, e o que sobra coloca-se na rede.
A gente pode transformar cada casa em uma usina produtora de energia em vez de uma usina consumidora de energia, através de técnicas simples, sobretudo se decidirmos fazer isso e começarmos a investir
radicalmente na procura dessas soluções.
Mas o primeiro passo para investir na procura de
soluções é tomar a decisão: continua ou não continua
buscando energia nuclear? Pelo que se sabe, sete
usinas novas estão para serem construídas.
O Sr. Lindbergh Farias (Boco/PT – RJ) – Senador Cristovam, V. Exª me concede um parte?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Só um minuto; com o maior prazer.
Nesse ﬁnal de semana, a Primeira-Ministra, a
Chanceler Merkel, perdeu a eleição em um dos Estados da Alemanha porque o Partido Verde ganhou
pelo susto que o Japão provocou na população alemã.
Essa onda vai crescer; essa onda vai crescer, mas não
pode ﬁcar uma onda apenas do contra. Tem que ser
uma onda que traga alternativas também. Não pode
ser apenas aquela rejeição a um tipo de energia. Tem
que haver também proposta de uma energia alternativa, ou de um modelo civilizatório alternativo, ou de
uma indústria alternativa, um consumo alternativo que
não exija tanta energia.
Antes de concluir, Presidente, quero dar um aparte ao Senador Lindbergh.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Quero
parabenizar o pronunciamento de V. Exª. Vou subir à
tribuna daqui a pouco, Senador Cristovam, para falar
do mesmo tema. O Brasil, ao contrário da França, que
tem quase 80% de sua energia produzida por usinas
nucleares, tem menos de 3%. E V. Exª faz uma pergunta
sobre terremotos. Nós não temos terremotos, mas temos deslizamentos. E muitos. Há dois anos, em Angra
dos Reis, no dia 1º de janeiro, a gente se lembra do
episódio de Ilha Grande, em que uma parte daquele
morro, na verdade, dissolveu-se. A gente viu agora, na
região serrana do Rio de Janeiro, o que os geólogos
chamam de corrida de lama e detritos. Pois bem, Senador Cristovam, o Jornal O Globo de domingo – vou
falar isto no meu pronunciamento – traz uma foto – e
vou mostrá-la – de um acidente que aconteceu naquela
região em 1985, que soterrou todo um laboratório de
radioecologia. Eu faço uma pergunta que ﬁz na semana passada ao Presidente da Eletronuclear, Dr. Othon,
que esteve nesta Casa, e ao representante do Cnen,
que não era o Presidente, mas era o representante do
Cnen: no meio daquelas chuvas de 1º de janeiro, em
Angra, a Rio—Santos estava completamente interditada, a defesa civil do Município estava trabalhando
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para salvar as pessoas que estavam soterradas. Eu
perguntei se a usina havia sido desligada, e a resposta
foi: “Não”. Não existe um plano de emergência, que é
a nossa preocupação toda. Eu só queria concluir, Senador Cristovam, dizendo que, na quarta-feira, uma
comissão externa desta Casa vai a Angra dos Reis.
Nós queremos visitar a usina, mas queremos conversar
com a população, com as associações de moradores.
Queremos saber do plano de treinamento, desse plano de emergência, porque a Rio—Santos ﬁca justamente em cima das usinas. Nós sabemos que, hoje...
Volto a dizer: não é apenas aquele caso que citei do
dia 1º de janeiro de 2009. Qualquer chuva causa desmoronamentos, hoje, na Rio—Santos. Como pode haver um plano de evacuar aquela região se a estrada
que está ali em cima ﬁca completamente interditada
em qualquer situação? Então, na verdade, esse é um
tema seriíssimo. Acho que, mais do que condenar o
programa brasileiro, o que a gente tem que fazer é o
que o mundo inteiro está fazendo: abrir-se para discutir,
olhar a questão da segurança, porque acho, Senador
Cristovam, até por ter participado das discussões sobre a região serrana, por estar fazendo parte de toda
a discussão sobre esse sistema nacional de defesa
civil, por saber como é frágil... O senhor sabe que, no
Japão, eles retiraram mais de cem mil pessoas, em
vinte quilômetros em torno da usina, em poucos dias.
É por tudo isso que eu apresento muitas dúvidas, e é
por isso que esta Casa criou uma comissão externa
que vai a Angra dos Reis na próxima quarta-feira.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – É uma pena, Senador, que Chernobyl seja tão
longe, porque essa Comissão deveria ver. Quem vai
lá, Senador Romero, não volta com a sensação de
defender. Para eu ir lá, tive que assinar documentos
de que me responsabilizaria pelas seis horas que passaria lá. Ao sair, tiver que passar por um detector de
radioatividade para saber se me levavam para o hotel
de volta ou para um hospital, para me cuidar – vinte
anos depois!
Você vai pela estrada e, de repente, começa a
ver o deserto verde que vai surgindo na sua frente, o
vazio de pessoas e apenas árvores; a selva tomando
conta. Era uma cidade antiga, cujas casas já estão
praticamente tombadas pelas árvores; uma cidade
parecida com Brasília, onde moravam os funcionários das usinas. Os prédios estão lá, todos tombados.
A gente vê o cemitério de um projeto energético que
é arriscado demais.
O Senador Lindbergh lembrou bem: dá para a
gente viver sem esses 3%, Senador Romero Jucá. A
França não consegue – eu não sei como a França vai
resolver; eu não sei como a Alemanha vai resolver –,
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mas o Brasil consegue. Dá para a gente viver sem esses 3% de energia. Dá para a gente repor esses 3%
com outras fontes, ainda que sejam hidrelétricas, de
preferência pequenas, e não grandes.
Eu lamento muito que a Senadora Marina Silva
não esteja aqui. Acho que ela seria a pessoa para
encarnar essa grande luta, para que nós saibamos
como ter um modelo econômico em que a energia
não traga esse risco trágico, esse inferno, porque a
gente não vê o fogo, mas o fogo toma conta das pessoas por dentro.
E concluo dizendo que está surgindo – e eu faço
parte de quem está ajudando a criar – uma Frente
Latino-Americana de Parlamentares Contra a Energia
Nuclear. Estamos trabalhando, também, com a possibilidade de um plebiscito mundial, pela Internet, no dia 6
de agosto, dia da explosão de Hiroshima, para saber o
que mundo pensa sobre: vamos consumir mais e cair
na energia nuclear, ou vamos consumir menos e buscar alternativas e dormir sem medo de que, a centenas de quilômetros de onde estamos, não haverá um
vazamento nuclear, por uma força natural, como a do
Japão, ou por um erro humano, como foi em Chernobyl? Nem tsunami houve, foi um simples erro, e que
em qualquer lugar pode acontecer.
É isso, Srª Presidente, que eu queria dizer, insistindo: o Senado não pode ﬁcar omisso para discutir
se o futuro da energia nuclear vai usar ou não fontes
nucleares.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP RS) – Senador Cristovam Buarque, cumprimento-o
pela coragem de ter chegado a esta área de risco. O
Brasil, felizmente, pela possibilidade que tem de diversiﬁcar a sua matriz energética com energia limpas
e renováveis, está em uma situação mais confortável
que outras nações. Deus é realmente brasileiro.
Obrigada, Senador Cristovam, que falou pela
Liderança do PDT.
O próximo orador inscrito é o Senador Alvaro
Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Srª Presidente Ana Amelia, Srªs e Srs. Senadores,
ﬁca a impressão de que há uma fábrica de escândalos no Brasil. Se olharmos para o que se divulgou no
último ﬁm de semana, vamos veriﬁcar que há uma
produção inesgotável de corrupção na atividade pública brasileira.
Começo citando a denúncia de corrupção, revelada pelo jornal O Globo, na área da saúde pública do
País. Justamente nesse setor. Está escrito na Secretaria de Saúde do Paraná, em Curitiba, uma frase: “A
saúde do povo é a suprema lei.” Deveria ser: “No Brasil,
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a saúde do povo é o caos, é a tragédia administrativa,
é a consagração da incompetência.”
Saúde pública deveria ser o debate da década.
No entanto, o único debate que se anuncia, que se
insinua, que se ensaia é o debate sobre o restabelecimento da CPMF para ﬁnanciamento do serviço de
saúde pública do País. Lastimável!
O que nós veriﬁcamos, nesses dias, com mais
esta denúncia, é que o Banco Mundial tinha razão,
quando concluiu estudos aﬁrmando que a questão da
saúde pública no Brasil não é dinheiro, é desorganização, falta de planejamento, incompetência de gerenciamento e corrupção.
Há poucos dias, a denúncia de que roubam na
Farmácia Popular. A Farmácia Popular, que se constitui
em esperança na camada mais pobre da população
para atender as suas necessidades de medicamentos,
tornou-se também porta aberta à corrupção. A denúncia está nos jornais dos últimos dias.
Agora, nesse ﬁm de semana, a revelação de que
R$600 milhões foram desviados em dois anos. No ano
de 2007 e 2008, R$662 milhões foram para o ralo. Mas
o prejuízo deve ser bem maior, pois somente 2,5,% das
chamadas transferências fundo a fundo são ﬁscalizadas, de acordo com a Controladoria Geral da União.
Eu considero que quem rouba dinheiro da saúde
se torna ladrão, mas também assassino, porque, certamente, o roubo é a causa para a morte de milhares
de brasileiros desassistidos, muitos morrendo em ﬁlas
de hospitais, não apenas no interior do País, mas a
partir da própria capital.
Aqui em Brasília, no ano passado, eu fui procurado por pessoas desesperadas que queriam salvar a
vida de dois de seus familiares. Um caso, um acidente
na Bahia, a transferência para o Hospital de Base em
Brasília, a necessidade da amputação da perna e uma
ﬁla enorme. O doente foi transferido para o Hospital
Regional em Cascavel, no Paraná. Vejam a distância.
Um outro, depois de muita insistência, de muita persistência, acabou sendo atendido com muito atraso. E
as consequências são inevitáveis.
Portanto, saúde pública no Brasil é caos, da capital
ao interior, do interior à capital. E a única alternativa que
encontram é discutir a hipótese do retorno da CPMF,
quando há, na Câmara dos Deputados, uma proposta
que seria a solução, com a ﬁxação da responsabilidade da União de repassar 10% do Orçamento para o
atendimento da saúde pública no País. Mas o que se
constata é que há corrupção, há incompetência, há
desorganização, há ausência de planejamento.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Concede-me
V. Exª um aparte?
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não
é a oposição no Brasil que faz a constatação; é o próprio Banco Mundial, que tem equipe técnica qualiﬁcada
para investigar a realidade.
E é por isso que propusemos, Senadora Marisa
Serrano, há algum tempo, que o debate sobre saúde
pública no Brasil pudesse se transformar no debate
da década.
Concedo um aparte, primeiramente, à Senadora Marisa, que pediu antes, e depois à Senadora
Marinor.
A Srª Marisa Serrano (Bloco/PSDB – MS) –
Senador Alvaro Dias, muito pertinente a sua fala hoje
sobre o que as pesquisas todas indicam como o maior
problema que o brasileiro sente hoje no País. Acima da
violência, da falta de segurança pública, é a saúde a
questão maior vivida pelo brasileiro. E tudo aquilo que
V. Exª colocou nós estamos ouvindo de toda a população brasileira, não só dos nossos Estados. V. Exª está
ouvindo da população do seu querido Paraná, mas eu
estou ouvindo de Mato Grosso do Sul também. Tenho
certeza que esse é um clamor nacional. E concordo
com V. Exª que a questão de mais recursos colocados na saúde sem que haja seriedade, planejamento
e consciência de que temos que tratar bem a questão
da saúde, principalmente os recursos da saúde, é fundamental. Nós precisamos saber se temos médicos
para irem para o interior, abrir caminhos para que eles
possam realmente trabalhar no interior deste País. E
eu falo isso porque inúmeras cidades de Mato Grosso
do Sul que têm uma diﬁculdade imensa de conseguir
um médico que possa atender a sua população. Então,
a interiorização da medicina é fundamental. É fundamental que os nossos médicos ganhem o suﬁciente
para não ﬁcarem com quatro, cinco empregos, indo
só uma hora em um, duas horas em outro, e fazer um
acompanhamento efetivo nos postos de saúde, onde
eles trabalham, sem ﬁcar pulando de um lugar para
outro sem atender bem à população. E depois nós
não ouvimos, durante a campanha política, ninguém
falar em ressuscitar impostos. Ninguém falou na volta
da CPMF. Ninguém disse que os impostos voltariam
no Brasil. Era justamente o contrário. Era desonerar o
País, era melhorar a reforma tributária, fazer uma reforma tributária justamente para diminuir os impostos.
E o que nós estamos vendo hoje? A discussão da volta
da CPMF; o IOF está subindo em todo o País – quem
está comprando no exterior sabe disso. Quer dizer,
aos poucos, estão voltando os impostos neste País.
Portanto, V. Exª tem toda razão. A corrupção está se
tornando endêmica neste País, e nós temos que dar
o exemplo, nós aqui desta Casa, mas também todos
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aqueles que governam e têm a obrigação de governar
bem todos os munícipes deste País.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senadora Marisa. Veja, só em Franca, um relatório do próprio Ministério da Saúde que foi divulgado
mostra o desvio de R$2,5 milhões da Farmácia Popular
– só em Franca! Eu me referi a R$662 milhões, mas
pode ser muito mais, já que, como eu disse, somente 2,5% das transferências são ﬁscalizadas. Portanto,
esse valor pode ser inﬁnitamente maior. E onde está a
indignação? O que se consagra num fato como este é
que a impunidade prevalece no Brasil como conseqüência da banalização da corrupção, que foi, talvez, o
maior desserviço que se prestou à Nação nos últimos
anos. A corrupção não provoca mais indignação.
Em outros tempos, certamente, ao se anunciar
que roubaram mais de R$600 milhões da saúde pública,
nós teríamos uma reação compatível com a grandeza
do assalto praticado. No entanto, hoje, não há reação
compatível. A indignação não tem o tamanho do crime
que se pratica no Brasil. Em nenhum momento se veriﬁca uma correspondência em relação à proporção do
crime praticado. Nesse caso, é crime hediondo, porque
o ladrão é assassino, já que pessoas morrem como
consequência da escassez de recursos para atender
o serviço público de saúde no País.
Eu concedo à Senadora Marinor o aparte que
solicita.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Eu acho
que este tema é bastante pertinente. Eu estou preparando alguns dados da situação da saúde no meu
Município, o que vem ao encontro da preocupação
de V. Exª. Estamos preocupados com a situação da
saúde no Brasil, que é grave sob vários aspectos:
os recursos destinados são poucos, porque o pagamento da dívida pública continua tendo prioridade no
Brasil, mas existe uma situação de acomodação por
parte do Governo Federal, por parte das estruturas do
Governo Federal, na perspectiva da ﬁscalização dos
recursos. Na cidade de Belém, capital do Estado do
Pará, só contra o Prefeito Duciomar Costa, que é exSenador desta Casa e atual Prefeito, só na área da
saúde há dez ações, dez ações do Ministério Público
Federal, entre ações criminais, ações civis públicas e
ações de improbidade. Morte nas unidades de saúde,
por falta de atendimento, por falta de médico, por falta
de medicamento, por falta de um desﬁbrilador; isso é
rotina. E o que assusta é exatamente a banalização
do assunto. O que está me causando calafrio, porque
são os ﬁlhos do povo que estão necessitando desse
atendimento, é como os governos estão tratando disso, como o Governo Federal trata. Em cada processo
de investigação por parte da Controladoria da União
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– que uma vez seleciona um Município para investigar,
não tem uma rotina de investigação da aplicação dos
recursos –, há novas denúncias. Esta semana, virou
notícia no Estado do Pará a revolta da população de
Curralinho, uma cidade incrustada no centro da Ilha de
Marajó, onde a malária é o principal motivo de morte
da população. E simplesmente foi detectado o desvio
de dinheiro público. A Câmara Municipal daquela cidade tentou apurar o assunto e foi impedida de apurar.
A população se revoltou, teve quebra-quebra, enﬁm.
Agora, os trabalhadores, os lutadores, os que sofrem a
consequência do desvio, do roubo de dinheiro público
estão sendo perseguidos pela polícia, porque foram
reclamar. Enquanto isso, qual é a atitude do Governo
Federal? Como é que ele pensa em interferir para alterar essa situação do Sistema Único de Saúde? Propondo o aumento da CPMF. É a única saída, é a única coisa que tem a fazer? Nada mais tem o Governo
Federal a fazer? Qual é o seu papel no acompanhamento das políticas públicas, na ﬁscalização? Contra
o sistema de ambulâncias no Brasil, de urgência e
de emergência, são poucas as cidades que não têm
denúncia, são poucas as cidades brasileiras que não
têm denúncia. E é um sistema controlado pela União.
Urgência, emergência, renais crônicos, tudo que envolve recurso federal e controle da União está nessa
situação. Eu pretendo pedir o apoio de V. Exªs, porque
a situação no meu Estado é tão grave que os juízes
federais estão saindo de lá. Não tem juiz federal para
julgar essas dez ações contra o Prefeito Duciomar
Costa. A minha cidade entrou no Cadin pela primeira
vez na história, por conta de desvio de dinheiro público.
Só está indo recurso da assistência, da educação e da
saúde, porque são verbas carimbadas, são serviços
essenciais. E ninguém faz nada! E ninguém faz nada!
Então, nosso papel aqui é denunciar, mas é também
pedir providências. E, nesta semana, em todas as esferas – estadual, municipal e federal –, em todo órgão
público que possa atuar no enfrentamento dessa situação da saúde no meu Estado, eu estarei tomando
providências. Na semana que vem, estarei dedicada
a essa questão. Muito obrigada.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senadora Marinor. Faz muito bem V. Exª,
terá sempre o nosso apoio.
E veja, essa é uma revelação surpreendente,
porque diz respeito apenas à investigação de 2,5%
dos recursos transferidos. Em 2,5%, o montante do
rombo é de R$662 milhões. Se nós ﬁzermos aí a conta, se nós ﬁzermos a média, certamente nós vamos
chegar a um valor assustador de desvio na área de
saúde pública no País. Apenas em Franca, na farmá-
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cia popular, R$2,4 milhões. E nós sabemos que não é
só lá que ocorre o desvio.
Mas eu tinha elencado aqui, e vejo que o meu
tempo vai-se esgotando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos de
irregularidades anunciadas nos últimos dias, e estou
ainda na primeira. Portanto, nós não damos conta. Senadora Marisa, às vezes, nós somos cobrados: “Onde
está a Oposição?”. A Oposição faz o que pode, numericamente fragilizada, numericamente em desvantagem acachapante. E são tantos os casos, são tantas
as denúncias, a corrupção se tornou prática rotineira
no Brasil, que nós não damos conta realmente. Como
hoje pretendia falar sobre vários tópicos de irregularidade, e estou ainda no primeiro deles.
O outro seria a denúncia do Fantástico, da Rede
Globo, a respeito de um crime nas estradas, mostrando
a venda aberta de drogas nas estradas brasileiras, inclusive com compra através de cartão de crédito. Veja
a modernização do crime em nosso País: vende-se
cocaína nos postos de gasolina, paga-se com cartão
de crédito e nota ﬁscal do posto de combustível. Só
que esse é outro combustível, as consequências desse combustível são outras. Mas compra-se com cartão
de crédito e nota ﬁscal nas estradas brasileiras. É lamentável que a impunidade possa produzir tanto mal
ao povo brasileiro.
A outra denúncia – eu vou concluir atendendo
aos apelos da Presidente – diz respeito à denúncia
na Folha de S.Paulo sobre laranjas que seriam utilizados para concessão de emissoras de rádio e TV,
incluindo políticos, alguns religiosos. Isso precisa ser
investigado.
O PSDB vai apresentar um requerimento na Comissão de Ciência e Tecnologia, subscrito pelo Senador
Aloysio Nunes Pereira, para que, em audiência pública, o Governo possa prestar esclarecimentos sobre
as denúncias que são da maior gravidade. O objetivo
é ocultar movimentações ﬁnanceiras, ludibriar a regra
que impede que instituições como igrejas sejam donas de concessões. O artifício é velho e conhecido do
Poder Público.
Essa é uma denúncia que precisa ser apurada,
é uma denúncia da maior gravidade, que envolve especuladores, políticos etc.
Portanto, que essa audiência pública possa permitir o esclarecimento, ouvindo as autoridades responsáveis.
Srª Presidente, muito obrigado. Lamentavelmente não foi possível falar sobre outras questões relevantes que havia anotado para, sobre elas, discorrer
desta tribuna.
Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias, que falou como
orador inscrito.
Agora, em nome da Liderança do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero rapidamente fazer três registros
que considero importantes.
O primeiro deles demonstra o compromisso do
Governo Federal, da Presidente Dilma Rousseff, com
a promessa que ﬁrmamos aqui quando da votação do
salário mínimo.
Hoje foi editada a Medida Provisória nº 528, que
trata e oﬁcializa a correção da tabela do Imposto de
Renda em 4,5% para o ano de 2011, para o ano de
2012, para o ano de 2013 e também para o ano de
2014. A correção da tabela do Imposto de Renda planeja a ação do Governo para os próximos quatro exercícios, da mesma forma que foi feito com a votação do
reajuste do salário mínimo.
Quando nós votamos aqui o salário mínimo, conﬁrmamos à população brasileira, às Senadoras e aos
Senadores, neste plenário, que, assim que fosse aprovado o salário mínimo, ainda este ano, a Presidenta
Dilma editaria uma medida provisória para que essa
correção da tabela do Imposto de Renda pudesse beneﬁciar também os contribuintes brasileiros já a partir
da sua edição.
Essa edição impacta as contas públicas em 1 bilhão e 600 milhões para o ano de 2011 e algo em torno
de R$ 2 bilhões para os anos seguintes, porque vai
valer durante os doze meses. É um fato extremamente
importante. Nós queremos registrar que, junto com a
correção da tabela do Imposto de Renda, mudam-se
os valores de desconto, mudam-se os patamares de
isenção. Portanto, todos são beneﬁciados.
O segundo registro que gostaria de fazer é que
a Presidenta Dilma, em solenidade no Palácio, no ﬁnal
da semana passada, aﬁrmou que, dentro de alguns
dias, encaminhará uma medida provisória ao Congresso, dando condições para garantir o custeio das
creches que estão em construção. Como as creches
são construídas e só recebem recursos do Fundeb no
ano seguinte, a Presidenta Dilma, preocupada com
essa ação, nessa solenidade, assinou convênios para
a construção de 718 creches. Ela também anunciou
uma fórmula para que essas creches possam subsistir
até receber recursos do Fundeb.
Portanto, uma medida provisória deverá deﬁnir
recursos do Ministério da Educação para essa transição
do funcionamento das creches, de tal forma que não
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impacte as prefeituras que não têm condição, muitas
vezes, de arcar com essas despesas.
Portanto, é uma medida também operacional
importante, preocupada a Presidente Dilma com as
crianças brasileiras e com o Programa Nacional de
Construção de Creches.
E o terceiro registro que gostaria de fazer diz respeito ao meu Estado de Roraima. Trata-se da garantia
que tivemos do Ministro Edison Lobão, da Eletrobrás, de
que ainda este ano será lançado o leilão para a construção da linha de transmissão que vai unir Manaus a
Boa Vista, uma linha em 500 kVA, que vai fazer com
que o sistema de Boa Vista seja interligado ao sistema de Manaus, e o sistema de Manaus, interligado ao
resto do Brasil pelo sistema de Tucuruí.
Portanto, o compromisso do Governo para comigo, do Ministro Lobão, Presidente da Eletrobrás,
e do próprio Governo Federal da Presidente Dilma é
de que, este ano de 2011, seja feito o leilão para que,
em 2013 e 2014, haja conexão, ligamento do restante
do Brasil com Tucuruí e Manaus e seja feita também
a ligação de Boa Vista com Manaus.
Portanto, eu quero registrar à população do Estado de Roraima que esse é um grande passo para
resolver deﬁnitivamente a questão de energia do nosso Estado, porque a interligação vai possibilitar não
só o atendimento à população de Roraima de energia
vinda do restante do Brasil, mas vai propiciar também
que Roraima possa construir quatro hidrelétricas que
já estão estudadas pela EPI, para que nós tenhamos
a condição de, construindo essas hidrelétricas, vender
energia para o restante do Brasil.
Portanto, é um anúncio importante que faço aqui,
registrando o compromisso do Governo de construir, de
iniciar os processos de construção, por meio de leilão,
dessa linha de transmissão ainda no ano de 2011.
Peço a transcrição das matérias “Dilma anuncia
medida provisória para garantir recursos às creches
públicas” e “Governo oﬁcializa correção de 4,5% na
tabela do Imposto de Renda até 2014”.
Muito obrigado, Srª Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Dilma anuncia MP para garantir Recursos a
creches públicas
Ela aﬁrmou que investir em educação é chave
para desenvolvimento.
Presidente disse que terá boa relação com prefeitos de todos os partidos.
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Nathalia Passarinho Do G1, em Brasília
A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta quintafeira (24), durante cerimônia no Palácio do Planalto, que
editará uma medida provisória para garantir o custeio de
creches públicas. Os recursos para ﬁnanciar as unidades
de educação infantil durante o período em que as prefeituras não receberem repasses do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).
Segundo a assessoria do Ministério da Educação, a
MP ajudaria a pagar os gastos com custeio do momento
em que a creche ﬁca pronta até a prefeitura provar ao Fundeb que a unidade está, efetivamente, em operação.
“A gente sabe que, caso de creche, o custeio pesa
mais do que o investimento. Vamos enviar uma MP ao
Congresso para bancar com recursos do Ministério
da Educação esse interregno até vocês receberem
os recursos do Fundeb. Justamente porque a gente
quer que as coisas ﬂuam de maneira a garantir que
as crianças tenham suas oportunidades garantidas”,
disse, sem dar detalhes sobre valores.
Dilma participou de cerimônia no Palácio do Planalto de assinatura de termos de compromisso entre o
governo federal e municípios para a construção de 718
creches públicas, e fez a entrega simbólica de 54 unidades de educação infantil. No discurso, a presidente
destacou que investir na educação de crianças e jovens
é essencial para o desenvolvimento do País.
“Um País que dá importância a suas crianças o
seu futuro, a sua nacionalidade e constrói o verdadeiro
caminho do desenvolvimento. Cuidar das crianças é
questão decisiva para que nosso País seja desenvolvido. Se nós quisermos ser um País desenvolvido temos
de olhar com especial atenção para o que é feito das
nossas crianças”, aﬁrmou.
A Presidente também reforçou o compromisso de
manter, durante o atual governo, uma boa relação com as
prefeituras. Segundo ela, a ﬁliação partidária dos prefeitos
não vai inﬂuenciar nas parcerias com o governo federal.
“Ser republicano, não olhar origem partidária
dos prefeitos é algo fundamental se esse País quer
de fato construir democracia sólida e efetiva”, aﬁrmou
Segundo Dilma, o Brasil está no rumo certo do crescimento econômico e desenvolvimento social. “O Brasil
está num momento histórico e especial de sua vida.
Continuamos a possibilidade de criarmos uma economia com base no controle da inﬂação e economia
sustentável, gerando empregos para a ampla maioria
da sua população.”
Ao ﬁnal da cerimônia, ela foi questionada sobre o
pedido de demissão da Presidente da Caixa Econômica
Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, mas evitou
comentar o assunto. “Aguarde”. Disse a Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Romero Jucá, que usou comunicação de liderança, como Líder do Governo nesta Casa.
Convido para falar como orador inscrito o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmª Srª Presidente Ana Amélia, Srªs Senado-
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ras, Srs. Senadores, assomo a esta tribuna para falar
de uma comissão externa desta Casa que vai visitar
Angra dos Reis, as Usinas Angra 1 e 2, na próxima
quarta-feira.
Essa comissão externa e o debate aqui no Brasil surgiram depois de Fukushima. Todos os países do
mundo estão parando para discutir os seus projetos
nucleares. Agora há pouco, o Senador Cristovam Buarque fez aqui um discurso, um discurso muito inteligente
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sobre se havia alternativas à energia nuclear no Brasil.
Eu dizia, Senador Pedro Simon, ao Senador Cristovam
Buarque que nós aqui temos menos de 3% da nossa energia produzida pelas usinas nucleares. Mas a
discussão é – e não quero tomar aqui uma posição a
favor da continuidade ou suspensão do nosso programa nuclear. Acho que acontece em todo o mundo um
momento de repensar, de olhar a segurança, de olhar
a situação de cada país.
Confesso, Exmª Srª Presidente Ana Amélia, que
ﬁquei mais preocupado na semana passada. Na semana passada tivemos aqui uma série de audiências
públicas com acadêmicos do porte do professor Luiz
Pinguelli Rosa, do professor Aquilino, também da UFRJ.
Tivemos uma audiência pública neste Senado com a
presença do representante do CNEN e também com
o Presidente da Eletronuclear, Dr. Othon. E ﬁquei mais
preocupado por quê? Confesso que a minha maior
preocupação é quanto a um plano de emergência. É
claro que a possibilidade de um acidente é pequena –
peçamos a Deus que nunca aconteça –, mas sabemos
que, se acontecer, o dano é altíssimo.
Srª Presidente Ana Amélia, tenho participado dos
debates sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil, porque fui Prefeito, acompanhei como Prefeito o problema
das chuvas e enchentes no meu Município de Nova
Iguaçu, mas fui eleito aqui para o Senado e assumi já
na discussão dos problemas da região serrana. Sobrevoei tudo no primeiro dia, acompanhando o Ministro da
Integração, Fernando Bezerra, e o Ministro das Relações Institucionais; sobrevoei aquela região de Friburgo,
Teresópolis, Petrópolis. Vimos centenas e centenas de
desmoronamentos. Sei, a partir dali, estudando toda
essa discussão, a nossa articulação nesse Sistema
Nacional de Defesa Civil; a gente percebe como é frágil
o nosso sistema de prevenção e alertas de catástrofes.
Tão frágil que a Presidente Dilma, quando veio aqui, em
sua mensagem ao Congresso Nacional fez um apelo
para que o Congresso Nacional discutisse junto com o
Governo Federal a elaboração de um marco regulatório
desse Sistema Nacional de Defesa Civil. Não temos força nacional de defesa civil, não temos cadastro nacional
que aponte as áreas de risco.
É isso! Todos os anos vem a chuva, nós corremos
com políticas emergenciais, mas não há uma política
estruturante do País sobre o assunto. Ao me debruçar
sobre o tema quando entrou a discussão sobre energia
nuclear, a minha primeira preocupação foi: estamos
preparados na eventualidade de um problema? Volto a dizer, peço a Deus que nunca aconteça. Deus é
brasileiro, não vai acontecer. Mas se acontecesse em
Angra dos Reis estaríamos preparados?
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São esses os meus questionamentos, Senadora
Marisa Serrano.
E é por isso que vamos lá na quarta-feira discutir e
visitar não as instalações das usinas de Angra 1 e Angra
2, mas estamos indo para conversar com a população,
com associações de moradores, com vereadores.
Há um problema que é central. A BR–101, a RioSantos. A Rio-Santos ﬁca em cima das usinas. Qualquer
pequena chuva traz desmoronamentos, barreiras caem
na Rio-Santos, qualquer pequena chuva. Eu não falo
de grandes chuvas. E o primeiro questionamento é: na
hipótese de um problema, por onde fazer a evacuação
das pessoas daquela área? Por onde as pessoas sairão se a Rio-Santos for interditada?
Queremos discutir o treinamento com a população. Aqui no Brasil é feito todo ano, mas a população
participa de dois em dois anos. A participação é voluntária. Eu liguei para várias pessoas de Angra dos Reis,
liguei para vereadores, ninguém havia participado do
treinamento! Mas eu quero ir lá. Queremos ver, queremos conversar com as pessoas.
Há uma discussão sobre o raio. Veja que, no Japão, em Fukushima, eles retiraram 140 mil pessoas de
um raio de 20 quilômetros em poucos dias.
Há uma tese de que Angra dos Reis não está no
raio de evacuação na hipótese de um problema. Eu
acho isso extremamente questionável. O raio que eles
colocam é de cinco quilômetros para evacuar; acima
disso, não haveria problemas. Eu discutiria isso. Mas,
quero discutir, tudo bem, em relação aos cinco quilômetros, como está sendo feito esse plano de treinamento com a população?
Eu vi hoje que há projetos de construção de saídas pelo mar, mas eles não funcionam ainda; são projetos. Eu nunca trago matérias de jornais, mas trouxe
O Globo de domingo, com a reportagem e esta foto
mostrando um acidente que houve naquele trecho da
BR-101, houve um deslizamento nesse trecho da RioSantos que soterrou todo o laboratório de rádioecologia, ao lado da usina. Isso aqui para mostrar que não
são suspeitas a própria direção da Eletronuclear com
relação a esses episódios. O Senador Cristovam falava
e muita gente dizia que aqui no Brasil nós não temos
placas tectônicas; temos no Atlântico, perto da África,
mas nós não temos problema de terremotos, nós não
temos problemas de tsunamis. Nós não temos problema
de terremotos e tsunamis. Seria muito difícil acontecer
isso aqui. Mas temos um problema que é concreto. Toda
a Serra do Mar do Rio de Janeiro tem uma situação e
tem uma natureza. Como os geólogos falam, toda a
Serra do Mar é feita de uma rocha com uma pequena
camada de terra e vegetação em cima; quando desmoronam, desmoronam com tudo. Foi assim naquele
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acidente em Angra dos Reis, no dia primeiro de janeiro
de 2010. Vimos na Ilha Grande, vimos agora na região
serrana. É uma característica de toda a Serra do Mar.
Então não temos terremotos, mas temos isso.
Eu estou indo de coração aberto, sem posições
deﬁnidas. Agora eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Não quero e não vamos ser alarmistas.
Mas nós temos que ter muita responsabilidade, Senadora Marinor, e olhar com calma toda essa situação.
Não podemos ter uma postura aqui de dizer que não
vai acontecer conosco – sinto que é mais ou menos
isso, a minha sensação é esta: Deus, Senador Wilson
Santiago, está nos protegendo.
Nós temos que ter de fato um plano muito consistente e é por isso que eu acho que essa comissão externa
vai estar presente quarta-feira lá em Angra do Reis.
Eu queria anunciar a esta Casa também que o
Senador Jorge Viana apresentou – e foi aprovado – um
requerimento criando comissão temporária para discutir
um sistema nacional de prevenção a catástrofe, a organização do Sistema Nacional de Defesa Civil. Temos visto
aqui nesta Casa a quantidade de pronunciamentos, Senadores de Santa Catarina, do Paraná, de Mato Grosso
do Sul, de Mato Grosso, sobre as chuvas. Então, essa
vai ser outra comissão especial criada nesta Casa.
Meu nobre Senador conterrâneo concedo um
aparte a V. Exª.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Senador Lindbergh, traz V. Exª um assunto de grande importância não só para o Rio de Janeiro, mas também
para o nordeste brasileiro, especiﬁcamente para o semiárido brasileiro. Todos nós vivenciamos e temos acompanhado ao longo do tempo não só o que ocorreu no
Rio de Janeiro, como também as sucessivas secas no
nordeste. Isso tem feito com que todos nós tenhamos
condições de avaliar a desestrutura da defesa civil brasileira. Só para V. Exª ter uma idéia, quando acontece
uma seca ou excesso de chuva em algumas regiões do
País, a Defesa Civil só vem atuar com 30 dias, com 60
dias. Os decretos de calamidade, ás vezes, duram seis
meses. Às vezes no município ocorre um excesso de
chuva ou uma seca, uma estiagem longa, e só depois de
seis meses o Estado ou o Governo Federal reconhece
e declara o estado de calamidade pública.
Então, a desestrutura da Defesa Civil é muito grande. Essa comissão que V. Exª irá comandar - tenho certeza de que vai presidi-la – será importante para apresentar a esta Casa e ao próprio Governo uma proposta
de reestruturação da Defesa Civil em todos os setores e
em todas as regiões do País, para que tenhamos condições de socorrer, com mais agilidade e mais rapidez,
as necessidades das famílias que são, de fato, atingidas
por esses desastres. Por isso, parabenizo V. Exª. Tenho
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certeza de que V. Exª, não só pela origem,mas também
pela experiência que tem, conhecendo o nordeste e conhecendo muito mais ainda o Rio de Janeiro, terá condição de não só subsidiar esta Casa como também de
apresentar um projeto que represente o nosso pensamento e aponte a necessidade da melhoria da Defesa
Civil Nacional, para que, num espaço de tempo bem
curto, tenhamos condições não só de socorrer a população nesses casos, como também de acompanhá-la
, de perto e de evitar situação desse porte, com certeza, atendendo ao desejo e às necessidades da grande
maioria da população brasileira. Parabéns a V. Exª e a
todos aqueles que, com certeza, irão contribuir para a
melhoria da Defesa Civil Nacional.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) –
Muito obrigado, Senador Wilson Santiago.
Concedo um aparte à Senadora Marisa Serrano.
A Srª Marisa Serrano (Bloco/PSDB – MS) – Obrigada, Senador Lindbergh. Eu gostaria de parabenizá-lo e de
dizer que esta Casa está fazendo o seu papel. A Comissão
de Meio Ambiente já fez uma audiência pública discutindo
a questão energética nuclear do País e V. Exª propõe uma
visita in loco para veriﬁcar as questões de segurança da
usina. Nessa questão, cabe-nos acompanhar, ﬁscalizar
e sugerir. Agora, eu não vejo o Governo tomar nenhuma
posição a respeito - não há nenhuma posição que possa
tranqüilizar o povo brasileiro. Eu não vi ninguém do Governo dizer ao povo brasileiro que foi a Angra, que está
tudo Ok, que o povo brasileiro pode ﬁcar tranquilo e que,
aqui, tomamos todas as medidas, medidas de evacuação
da população, se for o caso, e medidas de ﬁscalização de
toda a usina. Para todos nós, ﬁca essa idéia de que o Governo está fazendo muito pouco. Só para terminar, como
disse o Senador que me antecedeu, eu quero falar sobre
a Defesa Civil. A questão da Defesa Civil é brincadeira no
País. Eu soube que tem R$700 milhões para o Brasil inteiro, para todas as catástrofes do Brasil. Só Mato Grosso
do Sul precisaria de R$400 milhões para sair da enchente que está havendo no Estado. Agora os problemas se
avolumam com a enchente do Pantanal, que vai ter o seu
pico no mês de maio. Já está tudo ilhado. Só o meu Estado
precisaria de R$400 milhões, e a Defesa Civil tem R$700
milhões para atender o Brasil inteiro. É muito pouco. V. Exª
há de convir. Então, precisamos cobrar do Governo Federal mais atuação nessa área. É o que V. Exª está fazendo
com muita galhardia. Muito obrigada.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço à Senadora Marisa Serrano. Fomos Deputados juntos e sou admirador da luta da Senadora pelas
bandeiras educacionais.
Senadora, o Ministro Mercadante tem tomado
algumas posições. Eu acho que o Governo vai tomar
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posições ﬁrmes nessa questão da energia nuclear.
Sinceramente, acho que nós estamos em outro momento deste Senado.
Senador Cristovam, Senador Pedro Simon, observando de longe, a legislatura passada do Senado
foi muito marcada pela disputa Situação e Oposição,
ataques ao Governo e defesas do Governo. E ﬁcou
muito nisso. Hoje, por várias questões, até por uma
correlação de forças aqui, acho que este Senado tem
que repensar um pouco sua atuação, tem que juntar
Senadores da Situação e da Oposição e montar uma
pauta mais vinculada à vida real das pessoas, aos
problemas concretos das pessoas.
Veja V. Exª, Senador Marisa Serrano: os problemas são de todos. Há fragilidade do Sistema Nacional de Defesa Civil? Há fragilidades do Governo? Há
fragilidades desta Casa, do Senado? Sim, há fragilidade de todos.
Senador Cristovam, Senadora Marisa, a última lei
que fala do Sistema Nacional de Defesa Civil foi aprovada pelo Senado Federal. Sabem quando? Em dezembro
passado! Há pouco. Então essa lei que estou criticando,
que é uma lei que teve participação do Governo Federal,
foi votada por este Senado em dezembro.
Vejam: em algumas questões, nós temos de assumir, porque o problema é de todos – do Parlamento, do
Governo Federal, dos Governos Estaduais. A questão
da defesa civil é essa. Eu tive uma conversa, no mínimo engraçada, com uma pessoa da minha cidade – eu
fui Prefeito de Nova Iguaçu –, que me olhou e disse: “É,
depois desses episódios todos, eu, que não acreditava
nessa história de mudanças climáticas, agora estou acreditando.” Esse é um fato que está crescendo. Nós temos
que suprir lacunas de todos. Então não é só um problema
de Governo e Oposição. Eu tenho muita liberdade aqui,
Senador Cristovam e Senadora Marisa, para dizer onde
é que está errado. Acho que nesse debate da energia
nuclear está-se fugindo para outra discussão, mas eu
penso que este Senado, no próximo período, tem que
achar um rumo, um jeito de discutir coisas concretas, mais
próximas da vida real. Se ﬁcarmos só na acusação entre
Governo e Oposição... Isso não é suﬁciente.
Senadora Marisa Serrano, muito obrigado pelo
seu aparte.
Senadora Marinor Brito.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Senador Lindbergh, eu queria parabenizar V. Exª pela decisão de propor a comissão externa, decisão que nos faz reﬂetir sobre
outras tarefas e outros papéis que o Parlamento brasileiro
pode desempenhar, como a defesa do interesse público
na busca de soluções que garantam que o povo brasileiro
esteja protegido das violências, quer sejam provocadas
direta ou indiretamente pelo homem, quer sejam fruto da
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natureza. Estou cada vez mais consciente de que precisamos fazer um deslocamento para a vida real, como V.
Exª diz. Os fatos estão acontecendo na vida real. As ameaças concretas estão presentes na vida real das pessoas.
Tenho certeza de que a visita que V. Exªs vão fazer – eu
diﬁcilmente vou estar em condições, em razão da minha
agenda já comprometida com outras tarefas – a essa região vai trazer elementos que, no mínimo, vão ajudar na
reﬂexão e no enfrentamento, seja para criticar, sim, o Governo – se assim for necessário –, seja para pedir providências, seja para entender que mecanismos são esses,
se é que eles existem, do ponto de vista do planejamento
estratégico, do ponto de vista orçamentário, da estrutura
existente no País para enfrentar catástrofes, para enfrentar
problemas, na perspectiva de se antecipar a eles, inclusive, como propõe V. Exª. Propus uma comissão externa a
Belo Monte, que foi aprovada. Espero completar essa tarefa no dia 16, porque há catástrofes que são previsíveis,
sem haver o mínimo de responsabilidade dos que elaboram o processo de implementação de políticas, a ponto
de ninguém se responsabilizar. Ninguém está interessado
nisso. O Nordeste, o Norte, o Sul, o Centro-Oeste, todas
as Regiões do Brasil estão sujeitas a essas catástrofes. E
eu estou, neste momento, como V. Exª, empenhada em
tentar impedir uma catástrofe socioambiental planejada
por um setor do Governo, apoiada por setores das elites
deste País, que se relaciona também com implantação
de hidrelétrica.
(Interrupção do som.)
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Reﬁro-me à
exploração do potencial hídrico da nossa região, que
vai matar índios, que vai matar mulheres, que vai explorar sexualmente crianças, que vai aumentar a violência nas regiões, que vai aumentar o desemprego.
E isso deve ser motivo de preocupação deste Senado
Federal. Por isso, valorizo e parabenizo V. Exª. Tenho
certeza de que o Rio de Janeiro não poderia ter representante mais preocupado com a vida e com a qualidade de vida do povo. V. Exª propõe uma atividade
como esta, uma agenda como esta, que é positiva para
o enfrentamento destas diﬁculdades que esses setores de Defesa Civil, de planejamento das estratégias
de proteção ao povo brasileiro não estão garantindo.
Parabéns pela iniciativa.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço à senhora, Senadora Marinor, que é uma
lutadora e que eu conheço há muito tempo das lutas
populares e sociais deste País.
Eu queria, antes de conceder o aparte ao Senador
Cristovam Buarque, relembrar o que falei no aparte que
ﬁz em seu pronunciamento. Questionei aqui, quando
da presença do Presidente da Eletronuclear, Professor
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Othon, sobre aquele episódio das chuvas de Angra
dos Reis no dia 1º de janeiro de 2010. Todo o Brasil
se lembra daquele episódio em Ilha Grande.
Aquele era o momento em que a Defesa Civil
de Angra dos Reis, por palavra de representantes do
Município, estava completamente com suas atividades direcionadas ao socorro das pessoas que foram
atingidas, a socorrer vidas. A Rio-Santos estava completamente interditada, houve desmoronamento em
vários pontos. Isso aconteceu em vários pontos da
cidade de Angra dos Reis. E perguntei ao Presidente:
“Dr. Othon, a usina foi desligada naquele momento?”
E a resposta foi “não”. Isso para mim é muito grave.
Isso para mim é muito grave.
E concedo do aparte ao Senado Cristovam, que
fez um pronunciamento há pouco, lembrando o art. 21 da
nossa Constituição, que diz que “compete à União”; inciso XXIII: “explorar os serviços, instalações nucleares de
qualquer natureza”; alínea a: “toda atividade nuclear em
território nacional somente será admitida para ﬁns pacíﬁcos e mediante a aprovação do Congresso Nacional”.
É importante dizer isso porque estamos discutindo sobre Angra 3. Angra 2 não foi aprovada aqui, no
Congresso Nacional. Utilizaram um decreto ainda do
regime militar que vigorava. E esta Casa deve assumir
as suas prerrogativas.
Concedo o aparte ao nobre Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Lindbergh, em primeiro lugar, o meu apoio
a esta ideia de que o Senado deveria discutir mais
os interesses e os problemas nacionais, e menos as
disputas partidárias que, muitas vezes, nós temos
aqui. Nós precisamos fazer mais grupos de trabalho
em função de temas concretos da realidade. As nossas Comissões são muito setoriais, e não temáticas,
tais como educação, economia; e não temas como a
pobreza. Deveria haver uma comissão aqui para estudar como erradicar a pobreza no Brasil. O problema
do meio ambiente, a gente começa a ter. A gente precisa debater mais estes assuntos. A energia nuclear,
neste momento, é um tema fundamental que não se
restringe à Comissão de Energia. Agora, entre os temas que têm relação com tudo isto, sobre um, de fato,
a gente não vê o Governo agindo, mas a gente sabe
que se está fazendo alguma coisa; e não vê o Senado
tomando conhecimento. É que, daqui a um ano e quatro
meses, haverá, no Rio de Janeiro, a reunião Rio+20,
que deveria ser uma reunião para discutir o futuro da
humanidade inteira. A gente ouve falar muito da Copa
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 e não ouve falar
de 2012, que, não tenha dúvida, é uma reunião muito
mais importante, transcendental para o futuro do pro-
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jeto civilizatório do que tudo o mais. E o senhor, como
representante do Rio, poderia tentar trazer mais este
tema aqui para dentro. O Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, Presidente
Collor, aceitou que a gente criasse uma subcomissão
para trabalhar este assunto e me pediu até para coordenar isso. Eu queria pedir...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
É um prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Que
o senhor se junte, apesar de paraibano, como carioca,
para trabalharmos este assunto. A Senadora Marinor está
obviamente convidada, assim como a Senadora Marisa
e todos os Senadores – vejo aqui também o Senador
Presidente Itamar Franco –, para que a gente possa
pressionar o Governo brasileiro a dar mais atenção a
essa reunião Rio+20, de 2012. Aí, o assunto da energia
nuclear deveria ser debatido em escala mundial e não
apenas as soluções que a gente tem para o Brasil.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Agradeço a V. Exª o aparte, agradeço o convite.
Vou participar desse debate. Faço parte da Comissão
Mista de Mudanças Climáticas, que vai ser instalada
neste Congresso Nacional, Comissão composta por
Deputados e Senadores. Muito obrigado pelo convite,
Senador Cristovam.
E encerro assim o meu pronunciamento. Falei
aqui das Usinas Angra 1 e Angra 2, do projeto nuclear
brasileiro, da precariedade do nosso sistema nacional
de defesa civil. Mas concluo, trazendo este assunto que
entrou no meio do debate aqui: que é a gente repensar um pouco o papel deste Senado Federal. Estou
convencido e vim de uma situação ...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Presidente Ana Amelia, agradeço a V. Exª o tempo, a
tolerância.
Mas eu era Prefeito de um Município, e Prefeito é
aquele que acorda com a população à porta da sua casa,
conversando sobre os problemas, problema da escola, problema do saneamento, do buraco, da luz. Para mim, tem
sido extremamente interessante estar neste Senado Federal discutindo os grandes temas nacionais. Agora, a minha
grande preocupação é como não perder o contato com a
vida real, com as pessoas, com o mundo concreto.
Estou aqui de frente ao nosso ex-Presidente Itamar Franco, a quem eu admiro, que faz parte da história da minha vida, como jovem líder estudantil, à frente
daquele movimento dos caras-pintadas. Encontramos
no Presidente Itamar Franco, toda uma geração de jovens, um Presidente que estava sempre aberto às lutas,
aos posicionamentos dos estudantes brasileiros. Não
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foram poucas as vezes em que batemos à porta do
Presidente Itamar Franco para discutir temas nacionais
e ligados à educação, à universidade. Mas vejo que
esta Casa tem um peso tão grande, com ex-Presidentes, ex-Governadores, que além – e é isso que acabo
repetindo – além do debate Situação-Oposição, nós
temos que entrar no mundo real da vida das pessoas.
E eu acabo, o meu discurso, enfatizando isso.
Por isso, acho muito importante a nossa ida a
Angra dos Reis, a ver problemas concretos. E digo que
nós vamos sem uma posição pré-estabelecida. Não
queremos ser alarmistas, não temos posição favorável
ou contrária à continuidade do programa, mas queremos olhar os problemas da segurança e não vamos
nos furtar se tivermos de fazer alguma recomendação
mais dura ao Governo Federal em relação à providência de segurança que temos de tomar em relação às
Usinas Angra 1 e Angra 2.
Muito obrigado a V. Exª pela tolerância.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, o Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, primeiro, agradeço a generosidade do Senador Lindbergh. Ele sabe
da fraternidade que tenho por ele há muitos anos.
Srª Presidente, eu tenho ﬁcado calado nesse
debate nuclear, no Brasil. E ﬁco entristecido, porque
foi neste Senado, há muitos anos, que se rasgou o
véu de mistério que existia no acordo nuclear BrasilAlemanha, através de uma comissão parlamentar de
inquérito dada pelo Senador Paulo Brossard.
Naquela época – não hoje, naquela época –, no
regime militar, permitia-se que um Senador de oposição fosse presidente da comissão. Eu fui presidente
da comissão e o nobre Senador Jarbas Passarinho,
relator, e fez um belo trabalho.
Eu ﬁco, sinceramente, entristecido, Srª Presidente, porque há vários projetos, inclusive meus, dizendo
da localização das usinas nucleares, falando inclusive
do problema do afastamento, em função de Angra dos
Reis, comentando por que foi em Angra dos Reis. E
nós sabemos que essa foi uma posição. Era um sítio
que os índios chamavam de terra podre. Nós sabemos
que, em Angra 2, por exemplo, teve de ser revisado
todo o problema de fundação.
Eu não entendo, Srª Presidente – que me desculpe o Senador Lindbergh, por quem tenho uma fraternidade imensa, e S. Exª sabe disso. Eu não entendo
que tantos que vão a essa tribuna não se recordem
isso. Eu tenho um livro, Srª Presidente – e não estou
fazendo propaganda do meu livro porque ele nunca
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foi vendido –, em que escrevo sobre energia nuclear,
junto com a Drª Edwiges, que é a chefe de gabinete
do nosso prezado Senador Eduardo Suplicy.
Por que não falam do que se fez? Por que não falam dos nossos projetos que aí estão, Srª Presidente?
Ninguém se refere. Parece que o problema levantado
aqui da energia nuclear foi hoje, foi ontem! Não, Srª
Presidente, foi desde 1975!
Meu jovem Senador Lindbergh, acho que V. Exª
– desculpe-me – deveria rever os Anais do Congresso
Nacional e ver que a luta que se fez aqui de muitos e
muitos anos...
Já vou terminar, minha cara Presidente, minha
querida Senadora.
É preciso que façamos justiça àqueles Senadores
que aqui estiveram, que batalharam, que justiﬁcaram.
Porque falar da energia nuclear, eu poderia falar aqui
uma hora, uma hora e meia, debater com eles, na hora
em que eles quiserem, desde 1945, quando o almirante
e físico Alberto tentou trazer para o Brasil as centrífugas.
E por que o Presidente Geisel implantou o acordo com
a Alemanha? Porque os Estados Unidos, à época, não
queriam dar a tecnologia da ultracentrifugação e nem da
difusão gasosa. E aí, eu poderia contar toda a história.
Lamento, Srª Presidente. Lamento, sinceramente. Não vi aqui um debatedor da energia nuclear, e eu
estou disposto a discutir com eles na hora em que eles
quiserem. Não estou dizendo que sei mais do que eles,
não, mas é preciso fazer justiça ao Senado da República
daquela época; é preciso fazer justiça aos Senadores
que enfrentaram o regime militar para debater aquilo
que se levanta agora, como se fosse hoje! Hoje! Hoje!
Isso é que nos deixa entristecidos.
A vida é essa, a vida é essa. Tudo o que se fez
se esquece. Aqueles que lutaram pelo problema da
energia nuclear – muitos já se foram – devem estar
imaginando que só agora o jovem Senador descobriu
a energia nuclear. Só agora outros Senadores debatem a energia nuclear.
Não vi, sinceramente. Não vi – e V. Exª recebeu
os meus projetos – uma menção, não aos meus projetos, à luta do Senador Dirceu Cardoso.
Desculpe essa minha insistência, mas eu ﬁco
realmente imaginando que eu estou em um outro
mundo. A vida me conduziu para cá, Deus deve ter lá
seus motivos, mas, enquanto eu estiver aqui, não vou
permitir, sinceramente, que se esqueçam da luta no
passado, que foi uma luta terrível. Para que se saiba
que aqui no Senado, Srª Presidente – já vou encerrar
–, nós recebíamos a documentação do acordo nuclear em inglês. Em inglês! Nós nunca tivemos, durante
certo tempo, acesso. Ele está dizendo agora que vai
visitar as usinas. Nós, primeiro, tivemos de conhecer
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as usinas na Alemanha e as usinas na França, para
depois conhecer as usinas brasileiras.
Então, foi uma luta; uma luta que, se não querem
reconhecer, eu espero, dentro em breve, ocupar a tribuna
para contar um pouquinho da história nuclear. Acho que o
Senado merece ouvir. E, mesmo que não haja ninguém
para ouvir, mesmo que não queiram discutir, por favor,
vamos lembrar que o mistério do famoso acordo BrasilAlemanha foi descoberto por esta Casa, Senadora.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente.
Presidente Itamar Franco, V. Exª sabe do carinho e
da admiração que tenho por V. Exª, e o pronunciamento
que faz eu vou acolher. Na verdade, não sou nenhum
especialista em energia nuclear. Eu estou falando em
cima de um problema de segurança ali, porque há um
debate muito grande do Rio de Janeiro naquela região
de Angra. Mas V. Exª está coberto de razão. Eu vou estudar. Eu já sabia da sua atuação naquele período, e V.
Exª tem razão. Pode ﬁcar certo de que, no meu próximo
pronunciamento sobre o tema – vou quarta-feira a Angra dos Reis –, eu vou resgatar esse histórico, resgatar
o peso deste Senado nessa discussão e o peso de V.
Exª. Peço desculpas, sinceramente, porque V. Exª sabe
da admiração que tenho por V. Exª. E tem toda razão o
Presidente Itamar Franco. Temos sempre que destacar
o papel desta Casa, o papel de muita gente que lutou
na discussão do programa nuclear brasileiro.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – O espaço que o Senador Lindbergh teve foi
maior que o dos outros, e também o do próprio Senador
Cristovam. Isso decorreu, exatamente, da importância,
Senadora Marinor, que esse tema suscita no debate
brasileiro, à luz, hoje, dos acidentes no Japão.
O Brasil tem em debate, desde o governo militar,
esse acordo com a Alemanha. E ﬁzeram muito bem os
eleitores de Minas Gerais de terem trazido ao Senado não apenas um Senador da maior relevância, da
maior integridade, da maior importância, mas também
a memória para que refresquemos aqui esses fatos
nas horas oportunas.
Caro Presidente, Senador Itamar Franco, agradece-lhe essa manifestação, porque é a valorização desta Casa como instituição. Estou ocupando esta mesa,
que me honra muito, neste momento, em que à Casa
é resgatado um valor que correspondeu aos anseios
nacionais. E nós somos os primeiros a reconhecer e a
preservar tais valores, sob pena de não estarmos aqui
cumprindo com as nossas responsabilidades.
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Muito obrigada a V. Exª.
Com a palavra a Senadora Marinor, pela ordem.
E a próxima inscrita é a Senadora Marisa Serrano.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de pedir
a minha inscrição pela Liderança do PSOL. E também
estou no livro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Pela Liderança?
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
nós ouvimos aqui, hoje à tarde, vários Senadores falarem sobre a questão da energia atômica. Ouvimos o
Senador Cristovam Buarque, que fez um relato da sua
visita a Chernobyl; o Senador Lindbergh, que, na sua
preocupação com Angra dos Reis, pede que o Governo ﬁscalize mais, acompanhe mais essa questão; e o
Senador Itamar Franco, que resgata a história desta
Casa na discussão do problema nuclear brasileiro.
Isso é uma história e vocês estão vendo que esta
Casa está preocupada com isso. E por que está preocupada com isso? Justamente pelos acontecimentos
do Japão. A partir do momento em que a sensação de
insegurança passou a tomar conta da população, não
só do Brasil mas também da população do globo, a
respeito da questão nuclear. E a gente sabe que tudo
aquilo que está acontecendo em Fukushima, no Japão,
é consequência de um terremoto e de um tsunami; por
isso estamos vendo que é necessário discutir o futuro
da matriz energética brasileira.
Temos ouvido falar que há a possibilidade de
construção de novas usinas nucleares, mas isso nos
preocupa a todos. Tanto é que o Senado realizou, como
eu disse, na semana passada, uma discussão a respeito
do programa nuclear brasileiro. Quer dizer, entramos
no debate, resgatando, como disse o Senador Itamar,
toda a história desta Casa; mas agora aconteceu um
fato mundial que preocupa o mundo todo, inclusive o
Brasil. A China, por exemplo, que tinha 35 novas usinas
nucleares, Senador Itamar, suspendeu as licitações. A
Alemanha e a França estão rediscutindo a sua matriz
energética vinda das usinas nucleares.
E a gente ﬁca preocupado porque, do que aconteceu em Fukushima e está acontecendo ainda, nós
não podemos avaliar totalmente a força radiativa, pois
ainda está muito recente, mas há o medo de a radiação
atômica chegar a outros países também e não só ali no
Japão, na região de Fukushima. Então, é esse medo generalizado, essa insegurança que faz com que todos nós
nos preocupemos em discutir que opções temos para
que as nossas cidades e a nossa população não sejam
vítimas da radioatividade que vem dessas usinas.
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Eu acredito que os países todos do mundo estão
pedindo um tempo para pensar. Senador Itamar, não
é que vamos acabar com a energia nuclear no mundo.
Mas eu acho que as nações estão parando para pensar,
para reﬂetir sobre essa questão. Eu acho que a questão
japonesa impactou muito a todos, principalmente pela
quantidade de mortos, pela situação difícil, com o inverno
extremamente rigoroso, com a água contaminada, com
o medo. Eles, no passado, com Nagasaki e Hiroshima,
já viveram situações parecidas e dramáticas. Quer dizer,
têm sua história, sabem o que passaram e sabem que
estão vivendo agora uma situação de guerra.
Então, eu quero colocar aqui que nós temos que
reorientar a nossa questão energética. E toda crise,
como essa, por pior que seja, por mais que nos entristeça, por mais que a gente tenha que dar a mão aos
japoneses e dizer que nós estamos juntos e somos
solidários, tudo isso faz com que a gente também traga
dessa crise toda a oportunidade para discutir coisas
novas, outras alternativas.
Por isso acho que devemos investir mais nas
pesquisas de novas alternativas de energia, devemos
trabalhar, aqui no Brasil, com uma dedicação maior à
energia eólica, à energia das marés, à energia solar,
ao etanol e aos biocombustíveis. Quer dizer, temos aí
fontes de energia limpa e podemos aprofundar também o nosso trabalho: discutir mais, investir mais, e,
principalmente, pesquisar mais.
Eu acho que o nosso ministério, que justamente
trata de tecnologia, Senador Itamar, e tem um orçamento irrisório, é aquele que tinha de ter um orçamento
muito maior para ajudar o País a crescer, para procurar
novos caminhos e garantir que o País possa crescer
de forma sustentável.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª me
permite um aparte?
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Permito, Senador Itamar. É um prazer ouvi-lo.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Senadora, primeiro quero agradecer à nossa querida Presidenta as
palavras muito fraternas que ela disse a meu respeito.
Ela sabe o respeito que tenho desde que eu a conheci. E é uma honra vê-la sentada aqui, sobretudo hoje,
presidindo os nossos trabalhos. Senadora, o que eu
estou levantando é a injustiça que se faz: ninguém está
preocupado com acidentes agora pelo que aconteceu
no Japão, não. Já naquela época... É porque eu quero
que façam justiça: aqueles que estiveram aqui desde
1975, quando foi assinado o acordo com a Alemanha,
já tinham a preocupação com a segurança. Eu fui um
crítico sério, contrário ao problema da energia nuclear
no Brasil desde que assumi a Presidência da Comissão. Já naquela época. Então, é uma injustiça o que eu
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vejo, não houve o acidente no Japão, mas houve Three
Miles Island, houve Chernobyl, houve outros acidentes.
Quando se fala no problema francês, esquece-se de
que a França tem mais de 80% da energia proveniente
da energia nuclear. Ela é dependente. Eu estive lá e sei
como é isto: ela possuía uma usina para ﬁns pacíﬁcos e
outra para ﬁns bélicos. Não precisa ser físico. Isso foi o
que eu disse ao Senador Lindbergh, com todo respeito. Os processos físicos para energia, para paz e para
artefatos bélicos inicialmente são os mesmos, só se
separam mais tarde: a energia que vai contribuir para a
paz e a energia para artefato nuclear. Já naquela época,
se V. Exª também se der o cuidado, vai veriﬁcar que há
projetos nesta Casa – uns já arquivados, mas há outro, do meu caso de rejeitos radioativos, aprovado pelo
então Presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja lei
está em vigor. Nós esquecemos uma coisa muito séria,
de que o Senador Lindbergh também falou: eu mandei
ao Congresso Nacional, quando Presidente da República, para a construção da Usina de Angra 2. Por que
mandei? É porque a Constituição – e nós aqui também
estamos esquecendo isso – obriga que qualquer reator a
ser construído em território nacional tem de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Não é Regimento Interno,
não, é a Constituição, foi uma emenda de minha autoria
como Constituinte. Portanto, cumprimento V. Exª, mais
uma vez, por debater o problema nuclear, mas dizer
que é o problema japonês, não! Naquela época nós já
tínhamos preocupação quanto ao terreno, que eu já citei aqui, preocupação quanto à localização. Se nós não
ﬁzermos justiça àquele trabalho difícil que foi o do Senado, aí, Excelência, vamos ter de esperar um terremoto,
um tsunami em outras cidades, em outros lugares, para
podermos pensar na energia nuclear no Brasil.
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Eu conﬁrmo aquilo que V. Exª colocou aqui, e muito
bem: a gente tem de garantir a toda a Nação brasileira
a trajetória que este Congresso e a Nação brasileira
têm a respeito das discussões já citadas no passado e que continuam vivas. Não há como a gente não
discutir, em vista do que aconteceu no Japão, e não
ﬁcarmos preocupados. Isso é natural do ser humano,
a gente tem de ﬁcar preocupado!
Quando acontece uma catástrofe como está acontecendo em Mato Grosso do Sul e em alguns Estados
brasileiros, as enchentes que estão aí – as enchentes
vêm todos os anos; temos as enchentes no Pantanal
todos os anos –, não signiﬁca que a gente não vai se
preocupar, quando agora há uma enchente que passou
dos limites e está nos preocupando enormemente.
Quer dizer, resgatando o passado, rememorando o passado e dando o devido valor a todos os que
trabalharam em todas essas épocas, nós vamos con-
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tinuar discutindo uma coisa que nos preocupa, e nos
preocupa principalmente porque a gente espera que
o Brasil invista em outras formas de energia.
E essa preocupação não é só por uma mera oportunidade que estamos vivendo, mas por várias razões.
Por exemplo, nós estamos vendo os acidentes com plataformas de petróleo. Vimos agora, nos Estados Unidos,
um acidente enorme e aqui mesmo, no Brasil. Temos de
discutir também. Estamos aí prospectando petróleo a sete
mil metros de profundidade. Quer dizer, interessa a todos
nós discutir também se temos segurança, para garantir
ao povo brasileiro essa questão, e principalmente achar
que essas fontes poluidoras de energia possam ser gradativamente substituídas por energia limpa.
Portanto, quero aqui, Srª Presidente, dizer o seguinte: nós estamos discutindo a questão de energia
atômica, mas eu quero falar de uma matriz energética
brasileira que dá 85% da energia que consumimos e
que impacta a sustentabilidade da nossa economia,
que é a energia hidráulica.
O sistema hidráulico brasileiro é o sistema que
está consolidado no País. Quando falamos na criação
de fontes alternativas, com mais pesquisa no futuro, é
claro que nós vamos trabalhar, mas também pensar
que nós temos aqui um parque hidroelétrico tão grande que vale a pena discutir essa questão. E discutir
essa questão por quê? Principalmente porque nós estamos acompanhando agora o que está acontecendo
em Jirau, em Santo Antônio; o que está acontecendo
em Pernambuco, no Ceará, o que está acontecendo
no meu Mato Grosso do Sul. As grandes usinas hidrelétricas que estão sendo programadas para o País
estão sendo colocadas em regiões inóspitas, em regiões mais distantes da civilização, com milhares de
pessoas, com milhares de trabalhadores. E quero dizer aqui que essas são grandes obras constando de
um programa que o Governo cuida com muito carinho
que é o PAC. Mas, às vezes, esquece que não é só a
questão da infraestrutura e não é só a questão econômica que têm de prevalecer neste País. E a relação
dos empregados que trabalham nessas usinas? Como
estão sendo tratados? Qual é o salário que recebem?
Como estão os serviços no atendimento à sua saúde,
ao mínimo de lazer dentro de uma usina, já que passam ali quatro meses sem ver a família?
Essa é preocupação maior que trago, principalmente, porque quero apresentar o caso do Mato
Grosso do Sul. Temos lá uma usina que está sendo
construída, chama-se usina São Domingos, entre a
região de Água Clara e Ribas do Rio Pardo, em Mato
Grosso do Sul. São R$370 milhões em obras do PAC.
Na quinta-feira passada houve um vandalismo terrível.
Queimaram todos os alojamentos, queimaram a cape-
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la, queimaram o refeitório, os salões de informática.
Foi uma quebradeira em toda a usina. Isso entristece,
porque Mato Grosso do Sul espera a energia elétrica
e precisa dela para o seu desenvolvimento.
Como está acontecendo isso em todo o País,
preocupa-me muito que o Governo não esteja preparado para ações desse tipo. Como cuidar de milhares
de pessoas que estão nessas usinas, que estão nessas
grandes obras? Como o Governo quer fazer grandes
obras, principalmente incrustadas dentro da mata, como
é o caso de Rondônia ou do meu Mato Grosso do Sul,
sem estar preparado para veriﬁcar, para acompanhar
como esses trabalhadores estão vivendo? Essa é função do Governo. A ﬁscalização, o acompanhamento
das obras, a responsabilidade disso é do Governo. A
empreiteira pode estar lá construindo, mas ao Governo cabe ﬁscalizar porque a obra é paga com dinheiro
público. Não estamos vendo o Governo fazer isso.
Agora, sai a notícia de que amanhã vai haver uma
reunião em que vai se discutir com as centrais sindicais,
com os interessados como fazer. Depois de acontecer
tudo o que aconteceu... E é interessante notar que as
centrais sindicais estão completamente perdidas neste
caso. Elas não se entendem. Não foi nenhuma rebelião
motivada pelos organismos sociais, pela rede social. Não
chegou lá isso. Foi justamente a falta de atendimento
ao trabalhador desses locais. Foi o que aconteceu em
Mato Grosso do Sul, e tenho certeza de que deve ter
acontecido isso em outras regiões do País.
Portanto, Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, foi proposta aqui nesta Casa uma diligência de Parlamentares da Comissão de Meio Ambiente
para visitar Jirau e Santo Antonio, em Rondônia., e vou
sugerir também que vão a São Domingos, em Mato
Grosso do Sul, que é outro tipo de ação.
Quero dizer que o Governo que diz priorizar tanto os programas sociais, priorizar tanto a melhoria de
vida da população... Isso é discurso na hora em que
a gente vê o que está acontecendo com milhares de
trabalhadores sem atendimento, jogados, como estão,
nesses locais de trabalho, sem seus direitos trabalhistas garantidos pelo Governo. O Governo deve não
só, como disse, acompanhar e exigir que haja direitos
trabalhistas e boas condições de trabalho como também ﬁscalizar isso. Acho que foi omissão do Governo
esta questão. Eu espero que agora o Governo possa
intervir junto às empreiteiras, junto aos consórcios responsáveis por essas obras e possa dar uma resposta
à sociedade sobre o que está acontecendo no Brasil,
senão vamos ver pipocar em todas as ações deste País
a insatisfação que estamos vendo nesses locais, como
na usina de São Domingos, em Mato Grosso do Sul.
Essa insatisfação muito grande pode irradiar por todo
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o País. Se o Brasil não tem competência para abarcar
situações como essa, tem que aprender rápido, muito
rápido, para poder intervir nessas questões que estão
surgindo em nosso País.
Era essa a denúncia que eu queria fazer e as
minhas considerações, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada, Senadora Marisa Serrano.
A gravidade do que V. Exª acaba de relatar me
levou a tomar a iniciativa de, na Comissão de Assuntos Sociais, requerer uma audiência pública com a
presença de autoridades do Governo, o Ministro do
Trabalho, representantes das próprias centrais sindicais e das empreiteiras, uma vez que isso tem a ver
com a questão social do emprego e das condições de
trabalho nessas obras que são importantes, já que
ela está diretamente relacionada à questão da matriz
energética brasileira. Então, existem dois pontos de
interesse, de importância: não só a questão econômica, que é secundária, mas a questão social, que
prevalece e é prioritária.
Queremos apenas comunicar à Casa que tomei
essa iniciativa hoje de requerer à Comissão.
Obrigada, Senadora Marisa Serrano, pela sua
manifestação.
Agora, para uma comunicação de liderança, tem a
palavra a Senadora Marinor Brito . Se a senhora preferir
falar como inscrita, chamo o Senador Marcelo Crivella,
para uma comunicação de Liderança, pelo PRB.
Tem cinco minutos para esta comunicação, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Senadora
Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, eu gostaria de fazer duas comunicações: primeiro, uma carta que acabo de receber de um
senhor do Rio de Janeiro. Ele me pede que faça aqui
um requerimento, e, Srª Presidenta, quero fazer esse
requerimento agora, neste instante, de acordo com o
Regimento: que seja incluído na Ordem do Dia o PLS
Nº 252, de 2005, que foi elaborado pelo Senador Paulo Paim e que estabelece critério para aposentadoria
especial aos segurados da Previdência Social.
Ele descreve aqui o drama que ele vive com a
síndrome pós-poliomielite e as diﬁculdades que ele
tem em relação à sua qualidade de vida para trabalhar. Aliás, ele nem pode mais dar aula porque não
tem mais forças. Explica também a sua luta contra o
preconceito, contra as limitações, contra o direito de ir
e vir. Essa doença, segundo ele nos explica aqui, faz
com que ele perca neurônios a partir do momento em
que ele sofre fadiga muscular.
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Ele se sentiu muito animado e muito contemplado
com o projeto de 2005, do Senador Paulo Paim. Fui veriﬁcar,
e esse projeto foi para o Arquivo por ﬁnal da Legislatura; há
um requerimento do próprio Senador para ser desarquivado, e está pronto para inclusão em Ordem do Dia.
Eu queria fazer um requerimento para o colocarmos com prioridade na Ordem do Dia, tendo em vista
que há pessoas, como ele, necessitadas.
O que diz o projeto? Diminuir o tempo de contribuição para esses brasileiros que sofrem, e sofrem
muito, sofrem às vezes a vida inteira, para 25 anos, em
vez dos 35 anos. Vinte e cinco anos de contribuição,
nessa situação, eu acho que vale 50 da contribuição
daqueles que têm saúde.
Ma eu gostaria, também, Srª Presidenta, de comemorar, aqui da tribuna – hoje, eu não podia deixar de vir aqui
para celebrar este momento –, os 176 anos de Campos.
O Município de Campos, no norte do Estado Fluminense, pouca gente sabe, é três vezes maior que o
Município do Rio de Janeiro. Tem 4.000 km², enquanto
o Rio de Janeiro tem apenas 1.200 km². E quero anunciar para todo o Brasil que, hoje, haverá um show do
Elimar Santos e que a cidade vai ganhar a duplicação
da estrada que dá acesso ao Farol de São Tomé.
Campos dos Goytacazes, no norte ﬂuminense,
completa, nesta segunda-feira, dia 28, 176 anos de
elevação à categoria de cidade. Até 1835, o Município
era uma vila. Para comemorar a data, nesta segundafeira, às 20h30min, o cantor Elimar Santos fará um show
na RJ-216, depois do anúncio oﬁcial da duplicação da
rodovia. A RJ-216 liga o centro de Campos ao balneário do Farol de São Tomé, principal área turística do
Município. O cantor sertanejo Leonardo se apresentou
ontem, no domingo, na Praça São Salvador.
As comemorações pelo aniversário da cidade começaram na última quarta-feira, dia 23, com início das
obras de uma fábrica de refrigerantes que faz parte...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Já vou concluir, Srª. Presidente.
...de um programa de incentivo a novas empresas,
com recursos do Fundecam – Fundo de Desenvolvimento de Campos, e show de artistas locais.
Então, eu quero aqui, do plenário do Senado
Federal, dizer também que a cidade é o maior Município do meu Estado do Rio de Janeiro, com extensão
territorial de 4.027 km² – portanto, mais de três vezes
maior que o Rio de Janeiro, que tem 1.200 km² apenas
–, e a população de Campos, segundo o último censo
do IBGE, chegou a 463.545 habitantes. É uma das cidades mais populosas do Rio de Janeiro.
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A economia do Município é basicamente os royalties do petróleo. O Município vive com um orçamento
de R$1,5 bilhão, mas R$1 bilhão por ano advém dos
royalties do petróleo.
Mas há ali também muitas usinas. Há produção
de cana, há produção de açúcar, há produção de álcool. Uma gente valente, um povo extraordinário que
traz na sua gênese, no seu DNA, a valentia e a bravura
dos índios dos campos de goytacazes, que nunca se
permitiram ser escravizados.
E mais, Srª Presidente.
Senador Paulo Paim, eu quero fazer aqui uma homenagem a Campos. O pior conﬂito que o Brasil sofreu
foi a Guerra do Paraguai. Solano Lopes invadiu o teu Rio
Grande do Sul e Mato Grosso, e ele tinha 80 mil homens
– o Rio Grande do Sul de vocês. D. Pedro II tinha só 30
mil homens no Exército brasileiro. E, na segunda-feira,
o Jornal do Commercio – com dois emes –, que circula
no Rio de Janeiro até hoje, publicou um decreto chamado Voluntários da Pátria, que era uma oportunidade aos
negros, em 1864, de lutarem na Guerra do Paraguai,
para conseguirem alforria. Inclusive o neto do Obá de
Oyó, um dos maiores reinos da África, que já vivia na
Bahia há muito tempo, foi para lá como alferes.
Mas de onde saiu o primeiro galeão, que se chamava Ceres, levando os escravos que foram lutar na
Guerra do Paraguai – trinta mil escravos foram para
lá? Ah! O primeiro galeão, Senador Lindbergh, saiu de
Campos, com os escravos dos canaviais, que foram
lutar com bravura. Foram trinta mil homens que deram
o sangue. Infelizmente, quando voltaram, em 1870 – o
nosso Caxias dizia: “Quem botou uniforme do Exército
brasileiro, seja português, seja índio, seja negro, tornase cidadão, de acordo com a Constituição de 1824” - ,
não deram cidadania aos negros. Eles lutaram tanto,
foram cinco anos de sacrifício, e vencemos a guerra.
Eles foram alforriados, mas alforria sem trabalho, sem
moradia. Foram, então, viver nos morros do Rio de Janeiro, nos guetos. Aí está o DNA das nossas favelas.
Mas hoje Campos, desses heróis, dos índios e
dos negros, comemora o seu aniversário, e eu gostaria, então, de aplaudi-la aqui do plenário.
Presidenta, muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – RS)
– Obrigada, Senador Marcelo Crivella, que falou por
comunicação de liderança do PRB, o seu partido.
Agora, por troca de inscrição com a Senadora
Marinor Brito, a Senadora Gleisi Hoffmann, por ordem
de inscrição.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Srª Presidenta.
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Srs. Senadores, é com muita alegria que subo
a esta tribuna, nos dias restantes do mês de março,
que é o mês que comemoramos o Dia Internacional
da Mulher, para falar sobre dois programas do Governo Federal que têm exatamente na mulher o seu foco.
Um é o Programa ProInfância, que, na realidade, tem
foco também na criança. Trata-se da entrega de creches que a Presidenta Dilma fez na semana passada,
na quinta-feira, no Palácio do Planalto, através de uma
ação simbólica, assinando vários termos com várias
prefeituras – a Senadora Ana Amelia, que hoje está
aqui presidindo esta sessão, participou. Foram 419
termos assinados para 718 creches, sendo 54 delas
já concluídas. Serão R$800 milhões no ano de 2011,
para que possamos atender as nossas crianças.
Nós sabemos que a creche, que a Educação Infantil é fundamental para o desenvolvimento da criança,
para o Ensino Fundamental e também para as mães,
para as mulheres, que, cada vez mais, assumem fora
dos seus lares, de suas residências compromissos e
responsabilidades também com a sua carreira proﬁssional. A Presidenta Dilma faz isso, exatamente no mês
de março, procurando mostrar o seu compromisso com
a mulher e com o desenvolvimento da criança.
Hoje, também, a Presidenta Dilma, dentro da
programação do mês de março, lançou em Belo Horizonte o programa que tinha sido já um compromisso
de campanha dela: o Programa Rede Cegonha. É um
programa com R$9,4 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde a serem investidos até 2014. Os recursos vão ser aplicados na construção de uma rede de
cuidados para a mulher e para as crianças de até dois
anos. O programa, que foi compromisso de campanha
da Presidenta, tem foco na gestão da saúde mais que
na criação de novas unidades.
Os investimentos vão atingir todo o ciclo gestacional, que começa pela unidade básica de saúde, passa
pelos exames do pré-natal, pelo transporte seguro, até
o parto nos leitos maternos do SUS. E o programa traz
algumas estruturas como novidade. Por exemplo, as
Casas da Gestante e do Bebê e os Centros do Parto
Normal, que funcionarão junto com a maternidade. E
o objetivo é “humanizar o nascimento”.
Uma das medidas do programa será oferecer, nos
postos de saúde, testes rápidos de gravidez. Conﬁrmado o resultado positivo, a gestante deverá se submeter
a, no mínimo, seis consultas durante o pré-natal, além
de exames clínicos e laboratoriais.
Entre os exames a serem exigidos pelo Ministério
da Saúde estão o de HIV – AIDS – e síﬁlis, que são importantíssimos para a saúde da gestante e do bebê.
O Rede Cegonha também prevê a qualiﬁcação de
proﬁssionais de saúde para dar assistência adequada
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às gestantes e aos bebês. A meta é levar o Rede Cegonha para todo o Brasil, mas o Governo quer iniciar
o atendimento pelo Nordeste, pela Amazônia Legal e
por nove regiões metropolitanas, onde há maior concentração de gestantes.
As primeiras cidades a receberem o programa
serão: Manaus, Recife, Distrito Federal, Belo Horizonte,
Rio, Campinas, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba.
É importante registrar aqui, Srª Presidenta, que Curitiba já desenvolve um programa que tem essas referências
e que, com certeza, com o Rede Cegonha, será reforçado,
e nós poderemos também ampliar esse atendimento para
as mães da região metropolitana de Curitiba.
O programa terá uma atuação integrada com as demais iniciativas para a saúde da mulher no SUS, com foco
nas cerca de 61 milhões de brasileiras em idade fértil.
Entre os objetivos do programa está a redução
em, pelo menos, 15%, Senadora Marisa Serrano, do
índice “intolerável” de mortalidade materna, atualmente
em 60 mortes para cada 100 mil partos; e da mortalidade infantil, hoje, em 14,5 óbitos para cada mil nascimentos para um dígito.
Cumpre ressalvar que as metas serão feitas não só
pelo Ministério da Saúde, mas em conjunto com Estados
e Municípios, posto que o programa vai ter que envolver
Estados e Municípios para ter um bom resultado.
Então, eu queria deixar isso registrado. Nós estamos ﬁndando o mês de março, mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e tivemos, neste
mês, várias atuações, várias ações e várias propostas
tanto deste Senado, do Congresso, da Câmara dos Deputados, como do Poder Executivo, sendo duas delas,
pelo menos, aqui retratadas na última semana e nesta,
que têm a ver com o compromisso da nossa Presidenta
Dilma Rousseff com as mulheres deste País.
Quero também parabenizar tanto o Ministério
da Educação, pelo Programa ProInfância, como o
Ministério da Saúde, por estar dando sustentação ao
Programa da Rede Cegonha. Aliás, o Ministério da
Saúde, nos últimos dias, no último mês, lançou alguns
programas muito importantes que estão fazendo a diferença e, com certeza, vão fazer a diferença na vida
do povo brasileiro.
Quero aproveitar, Senadora Ana Amelia, para falar de outro tema que foi objeto de notícia nos jornais
neste ﬁnal de semana, como a Folha de S.Paulo, que
teve, ontem, inclusive como manchete, esta notícia, e
continua hoje: é a questão de compras, por “laranjas”,
de concessão de rádios e TVs pelo Governo Federal.
Eu queria aproveitar aqui para ler uma nota do
Ministério das Comunicações a esse respeito, porque
acho importante para que as pessoas se sintam infor-
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madas sobre o que o Ministério está fazendo e sobre
o posicionamento do Governo Federal.
O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
disse hoje que as irregularidades detectadas nos processos de outorgas no setor de radiodifusão serão
combatidas e as responsabilidades encaminhadas,
para apuração do Ministério Público e da Polícia Federal, às instâncias competentes para conduzir questões
criminais, principalmente as relacionadas às questões
envolvendo “laranja” na compra de concessão.
É importante dizer que esta prática não tem como
ser detectada pelo Governo Federal, porque as empresas são registradas na Junta Comercial e não se
pode negar a fé pública de um documento. Então, o
Governo Federal só tem conhecimento dessa situação
depois que a denúncia chega.
Por isso, é muito importante essa matéria que
a Folha fez, porque realmente chegou ao Governo
a denúncia da existência de “laranjas” na mediação
dessas concessões.
Portanto, agora, tem-se como encaminhar ao
Ministério Público e à Polícia Federal. E é isso exatamente que o Ministério está dizendo:
A Secretaria de Comunicação Eletrônica,
setor responsável pelas outorgas na radiodifusão, vem investindo na gestão e controle de
processos para evitar fraudes e considera que
o melhor caminho é informatizar e dar maior
transparência e acesso à sociedade. Entretanto, da mesma maneira que outros crimes contra
a administração pública, sua apuração cabe ao
Ministério Público e à Polícia Federal.
Defendo, inclusive, Senadora Ana Amelia, que
possamos divulgar, por meio do site do Ministério da
Comunicação, as outorgas concedidas, os nomes, as
responsabilidades, as empresas, de maneira a ﬁcar
isso muito claro e registrado.
Acho que isso é importante tanto para o Poder
Público como para a sociedade brasileira.
As medidas ao alcance do Ministério estão
sendo adotadas. Toda a Secretaria já está sendo reformulada e repensada para garantir que
os novos processos sejam mais transparentes
e ágeis, evitando o uso indevido de brechas na
lei. Para estimular ações futuras, o Ministério
está consolidando todos os dados de outorgas
para divulgação na Internet, o que possibilitará
à população em geral exercer o controle social
e ajudar o Ministério das Comunicações, o Ministério Público e as polícias no exercício das
suas respectivas competências.
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Vale salientar que a legislação atual não
permite a transferência de outorga nos primeiros
cinco anos após a emissão da licença de funcionamento, razão pela qual nenhum licitante pode
“vender” regularmente nenhuma outorga sem que
a estação emissora esteja funcionando há pelo
menos cinco anos. Qualquer infração a esta regra acarreta a cassação da outorga. Entretanto,
como já esclarecido, a administração pública não
dispõe de meio para veriﬁcar se os sócios de uma
empresa têm condições econômicas de ﬁgurar na
sociedade ou se são sócios de fato, além de não
ter como conﬁgurar a existência de “contratos de
gaveta”, pois, como o próprio nome diz, são contratos ocultos, de conhecimento apenas das partes,
que só vêm a público quando são denunciados.
No que se refere às licitações não concluídas, o
Ministério já vem tomando medidas para eliminar
este passivo do Poder Público. Dentro do prazo
já divulgado (um ano e meio), os procedimentos
licitatórios não concluídos serão tratados, podendo
acarretar tanto a concessão da outorga e a consequente assinatura do contrato (após a aprovação
do Congresso Nacional), quanto a revogação daqueles em que se constate a impossibilidade de
conclusão. Aliado a isso, o aperfeiçoamento dos
procedimentos burocráticos (já em curso desde
janeiro) tornará o trâmite muito mais rápido, o
que também exigirá capacidade de resposta dos
licitantes e outorgados, o que acarretará o fato
de que somente permanecerão nas licitações e
nas outorgas aquelas empresas que realmente
têm meios para isso. Ainda neste ponto, o Ministério vem estudando medidas para impedir que
empresas sem capacidade ﬁnanceira participem
de licitações de radiodifusão (por exemplo, a exigência de caução para participar do certame).[O
que evitaria também a participação de “laranjas”
nesse processo.]
Os próximos editais, que somente serão
publicados após a conclusão dos procedimentos não concluídos, conterão cláusulas com
tal ﬁnalidade.
Ou seja, estão suspensos todos os editais de licitação do Ministério até que todos os procedimentos
de concessão sejam concluídos.
No que se refere a retransmissoras de radiodifusão e outorga de rádios e TVs educativas
e rádios comunitárias, o Ministério das Comunicações esclarece que esses são serviços públicos,
por isso, não há que se falar em licitação, inclusive porque as entidades outorgadas não podem
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auferir lucro em decorrência de tal atividade. No
entanto, para tornar mais transparentes as concessões de radiodifusão educativa, ainda nesta
semana, será posta em consulta pública (no site
do Ministério das Comunicações) uma proposta
de norma com a ﬁnalidade de estabelecer critérios e procedimentos céleres para tais outorgas.
Medida semelhante está sendo tomada no que
se refere às retransmissoras comerciais, cuja
norma ainda está em fase de elaboração no Ministério, mas que será posta em consulta pública
nos próximos vinte dias. Vale salientar, no entanto,
que não há previsão legal para cobrança por tais
serviços, questão que deverá ser resolvida no
médio prazo com o envio de projeto de lei (ou de
iniciativa de projeto de lei por parte do Congresso
Nacional) prevendo que os serviços de retransmissão, quando para a exploração econômica,
será objeto de licitação e cobrança por parte do
Estado. De qualquer forma, as outorgas de radiodifusão educativa e de estação retransmissora estão suspensas até a publicação das novas
normas relativas a tais serviços.
O Ministério das Comunicações acredita
que, com as medidas aqui mencionadas, em
conjunto com todas as outras já anunciadas,
tornarão o setor de radiodifusão mais transparente e organizado, possibilitando que ele exerça
regularmente a sua função pública de informar,
educar e entreter a população brasileira.
V. Exª, Senadora Ana Amelia, que participa da
radiodifusão há muito tempo, e ainda agora participa
de programas de rádio, sabe a importância de nós
termos esse setor com muita transparência. É responsabilidade desta Casa também atuar sobre esse
tema. Por isso, acho que é importante termos aqui audiências públicas com o Executivo, com o Ministério
Público, com a Polícia Federal, para que todas essas
questões sejam esclarecidas e para que possamos
regulamentar esse tema e, de fato, contribuir para a
democracia brasileira, já que é muito importante levar
a informação ao cidadão, uma informação de qualidade e desprovida de qualquer ação ou de qualquer
interesse em manipulá-la.
Agradeço esse tempo, Senadora Ana Amelia, e
agradeço também à Senadora Marinor. Tive oportunidade de falar de temas que considero da mais alta
relevância.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Senadora Gleisi Hoffmann, muito obrigada. Eu
deixei a comunicação há um ano, mas sei bem. O me-
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lhor remédio, como disse V. Exª, para essa questão,
é a transparência.
E ﬁco muito animada com a informação dada por
V. Exª de que o Ministério das Comunicações colocará
todas as informações das concessões públicas à disposição, ao conhecimento da sociedade.
É isso que precisa ser feito para a transparência
ser o melhor remédio.
Obrigada, Senadora.
Prorrogo a sessão por 30 minutos.
Concedo a palavra à Senadora Marinor Brito,
que está inscrita e que fez a troca de tempo com a
Senadora Gleisi Hoffmann, que acabou de fazer o seu
pronunciamento.
Com a palavra a Senadora Marinor Brito, do
PSOL.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidenta, Srªs Senadoras, eu queria, antes de fazer
o meu pronunciamento, pedir para dar como lidas as
várias matérias desta semana na imprensa de todo o
Brasil que se reportam ao alcance da Lei da Ficha Limpa, os pronunciamentos e as entrevistas respondidas
por alguns de nós, Senadores, pelo Ministro Fux, pelo
Ministro Lewandowski, e outras que tratam do assunto.
Vou deixar à disposição da Mesa para que ﬁque registrado nos Anais desta Casa o que pensa o povo brasileiro,
qual foi a repercussão da decisão do Supremo de não
validar a Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2010.
Então, faço questão de que ﬁque registrado, já que
esta Casa foi palco de um amplo debate, aprovou por unanimidade – é verdade que sob pressão do povo brasileiro
–, mas eu acho que é absolutamente necessário que o
Senado Federal tenha os registros dos pronunciamentos,
das opiniões do povo brasileiro, que foram reportadas
através dos diversos meios de comunicação.
E eu voltarei obviamente, ainda esta semana,
a tratar desse assunto, já que este é o momento de
analisar os bastidores da Justiça brasileira, já que é
o momento de procurar entender, do ponto de vista
jurídico, que passos estão sendo dados, que podem
ser dados para que permaneçamos o tempo que a lei
nos permitir ﬁcar no Senado Federal.
Mas eu queria aqui, Srª Presidente, tratar hoje de
um assunto internacional, um assunto que tem tomado
os noticiários nacionais e internacionais e em relação ao
qual o meu Partido tem uma posição muito clara. Queria
compartilhar, com profunda preocupação, a grave crise
no mundo árabe, os desdobramentos dessa grave crise no mundo árabe, em particular no norte da África. O
mundo tem acompanhado nas últimas semanas, maravilhado e estarrecido, as rebeliões que tomam conta do
mundo árabe e o desmoronamento de regimes tidos como
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exemplo pelas potências ocidentais. Governos como os
da Tunísia e do Egito não só eram considerados vitrines
da excelente relação do Ocidente com o mundo árabe,
como também serviam de entreposto para o controle
político e militar do imperialismo sobre a região.
A queda destes regimes autoritários e as crises
envolvendo outros países como Líbia, Arábia Saudita
e Bahrein, combinadas com o surgimento de novas
organizações populares, o fracasso da política de submissão aos ditames do capital internacional e o desejo
de liberdade dos povos daquela região, têm colocado
em alerta o imperialismo.
Essa mistura explosiva que já havia alimentado
centenas de greves no Egito nos últimos dois anos,
mesmo sob a perseguição do governo de Hosni Mubarak, tem-se alastrado por outros países, ameaçando
o sensível equilíbrio dos interesses das elites nativas
e da burguesia internacional.
Os altos níveis de desemprego, a falta de liberdade política, a corrupção e as violentas medidas contra
as oposições, além das diferenças religiosas em cada
país, têm alimentado um descontentamento que agora
explode em forma de revolta. De repente, o imperialismo
colhe as tempestades que plantou, deixando cair por
terra a máscara democrática que encobria a violência
utilizada contra os povos daquela parte do mundo.
Importante destacar, Srª Presidente, que, ao
contrário do que muitos aﬁrmavam, o componente religioso ocupa um papel absolutamente secundário nas
revoltas que têm varrido o norte da África e o Oriente
Médio. Evidentemente, isso não signiﬁca que o componente religioso inexista. Ele está presente e mobiliza
as massas, na sua maioria muçulmanas. Porém, as
revoltas árabes têm um conteúdo principalmente político e econômico. São rebeliões com características
notadamente ocidentais, que colocam em xeque a tese
utilizada pelo imperialismo em sua “guerra contra o terror”, segundo a qual o mundo árabe representava uma
ameaça ao modo de vida da civilização ocidental, com
seus extremistas e fundamentalistas empenhados numa
guerra impiedosa contra a sociedade judaico-cristã.
Ao contrário, o que temos visto são jovens, operários,
camponeses, militares, homens e mulheres, cristãos
e muçulmanos, lutando lado a lado por emprego, democracia e liberdade, derrubando ditadores até então
ﬁnanciados pelas potências ocidentais.
No que diz respeito à Líbia, a discussão acerca
dos desdobramentos do conﬂito desatado pela revolta
da população toma outra dimensão, haja vista a intervenção das potências imperialistas.
E não é exatamente porque Kadaﬁ já foi um jovem líder terceiro-mundista que expulsou as empresas
estrangeiras, criou a Companhia Nacional de Petróleo,
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foi solidário à causa palestina à frente da Opep e do
Movimento dos Países Não Alinhados, repudiando por
diversas vezes o imperialismo.
Faz aproximadamente dez anos que o líder líbio
imprimiu uma guinada à direita ao seu governo, aproximando-se da União Europeia, particularmente do
devasso e arquirreacionário Primeiro Ministro italiano
Berlusconi e das corporações italianas, corroborando
com a retórica norte-americana da “guerra contra o terror” e passando a colaborar ativamente na repressão
à migração de africanos em direção à Europa.
Tudo leva a crer que, por detrás da intervenção militar, está uma decisão estratégica de mais largo fôlego:
a necessidade das forças do capital, capitaneadas pelos
Estados Unidos, de assegurarem o domínio direto das
fontes produtoras de petróleo. Tal como ocorreu no Iraque
de Saddam Hussein, ditadores, mesmo que cúmplices do
imperialismo, que demonstram algum laivo de independência, não são suﬁcientemente conﬁáveis, principalmente
quando governam territórios ricos em petróleo.
No atual contexto, exigir a imediata suspensão dos
ataques da Otan e a abertura imediata de negociações
entre as partes em conﬂito na Líbia é a única maneira de
preservar a existência e possibilidade de ação de uma
oposição democrática e anti-imperialista. Enﬁm, os desdobramentos do levante dos povos árabes está em aberto.
Na Líbia, a intervenção militar já está em curso e busca
preservar os interesses do imperialismo na região.
Eu utilizaria as palavras de Rosa Luxemburgo
para aﬁrmar que, no caso dos países árabes, “a sorte
da democracia está ligada à do movimento operário”.
Sem o fortalecimento das organizações populares
independentes, as rebeliões podem sofrer derrotas incalculáveis. Nos países árabes, a reforma legal dos regimes
pode levar ao reforço progressivo de uma nova classe
trabalhadora ascendente. Ou seja, a conquista de reformas no sistema político em países como Egito ou Tunísia
são, de qualquer forma, um avanço que pode contribuir
para a melhoria das condições gerais de luta dos trabalhadores e do povo no curto e médio prazo.
Diante desse quadro, aﬁrmo que o Senado tem
tarefas inadiáveis. A primeira é, além de expressar seu
mais duro repúdio ao regime líbio, condenar explicitamente a intervenção militar estrangeira. A segunda
é manifestar o entendimento de que na oposição se
misturam setores muitas vezes contraditórios e que,
portanto, apoiar incondicionalmente generais que até
ontem comandavam a perseguição e a morte de opositores a Kadaﬁ na Líbia é um erro, é um grande erro.
Em outras palavras, o apoio e a solidariedade das
instituições democráticas do Brasil estão reservados
exclusivamente àqueles que lutam por uma Líbia democrática e independente.
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A terceira e não menos importante tarefa é defender uma saída que permita ao povo líbio e dos demais
países árabes, cujos ventos da liberdade têm feito estremecer a ordem vigente, construir uma nova ordem
social, política e econômica. Sobre esse tema, é isso
que eu teria a colocar neste momento.
Não posso deixar esta tribuna no dia de hoje sem
fazer referência à cidade de Belém, capital do Estado do
Pará, que tem um espaço absolutamente privilegiado natural, no ponto de vista da arquitetura, que se caracteriza
por ser um espaço de encontro entre os ribeirinhos do
Estado do Pará e a cidade. Estou falando do Ver-o-Peso,
o mercado do Ver-o-Peso, o complexo do Ver-o-Peso, que
comemora, no dia de hoje, 384 anos. Eu não poderia deixar esta tribuna sem parabenizar todo o povo do Pará,
todos os que atuam nas diversas feiras existentes no Vero-Peso, no mercado de peixe, no mercado de carne, os
que fazem daquele lugar o seu espaço de trabalho, os
que fazem daquele lugar o seu espaço de lazer, os que
fazem daquele lugar o seu espaço de comercialização,
de busca das iguarias, de conﬂuência da cultura amazônida, da culta paraense.
Então, em nome da Bancada do Partido Socialismo
e Liberdade nesta Casa eu queria mandar, da tribuna do
Senado Federal, o meu mais forte abraço e o meu carinho
ao povo que convive no complexo do Ver-o-Peso.
Muito obrigada.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA MARINOR BRITO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
II do Regimento Interno.)
O alcance da Lei da Ficha Limpa
26 de março de 2011/0h00
O Estado de S.Paulo
Apesar da euforia dos políticos eleitos no pleito
de 2010, mas cuja diplomação foi negada pela Justiça
Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa, a decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) que a considerou
aplicável apenas a partir das eleições de 2012 não
permite que assumam seus mandatos imediatamente. Como a legislação processual privilegia o princípio
da individualização dos litígios, seguindo a tradição
liberal do direito brasileiro, cada um dos recursos de
candidatos barrados pela Lei da Ficha Lima terá de
ser julgado individualmente pelo STF.
Por isso, a decisão tomada pela Corte na última
quarta-feira, com base no voto desempate do Ministro
Luiz Fux, vale somente para a parte interessada no
processo julgado naquela sessão. Trata-se do candidato
a deputado à Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Leonídio Bouças. Considerado ﬁcha-suja pela Justiça
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Eleitoral, por ter sido condenado por improbidade administrativa, ele obteve 41,8 mil votos nas eleições de
3 de outubro.
Os 29 candidatos que também recorreram ao
STF, questionando a data de entrada em vigor da Lei
da Ficha Limpa e contestando a decisão do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) de negar sua diplomação, com
base nesse texto legal, terão assim de aguardar a vez
do julgamento de suas ações. Isso também vale para
os candidatos que aguardam julgamento de recursos
na última instância da Justiça Eleitoral.
Graças ao procedente aberto pelo STF, todos
já sabem de antemão que irão assumir seus mandatos. Mas, como aﬁrmou o presidente do TSE, Ricardo
Lewandowski, a data da posse de cada um deles vai
depender da inclusão de seus processos nas pautas de
votação do TSE e do Supremo. “E esse é um processo
que demorará um certo tempo, pois o julgamento não
é imediato”, diz o ministro. Ele também deixou claro
que os políticos barrados pela Lei da Ficha Limpa que
não entraram com recurso no STF, após o pleito de
outubro, não mais poderão fazê-lo.
Os problemas da Lei da Ficha Limpa não se esgotam nas discussões sobre o alcance da decisão tomada pelo STF na quarta-feira nem sobre seu impacto
na mudança na distribuição das cadeiras no Congresso
e nas Assembléias Legislativas. Eles vão muito além,
pois esse texto legal – fruto de um bem-intencionado
do projeto de iniciativa popular, que recebeu 1,6 milhão
de assinaturas – tem redação confusa, peca por falta
de precisão conceitual e carece de rigor jurídico.
Por isso, embora o Supremo tenha reconhecido
que a Lei da Ficha Lima é constitucional, a ponto do
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Ministro Luis Fux tê-la classiﬁcado como “lei do futuro”,
nada impede que políticos, partidos e até entidades de
classe questionem cada uma de suas alíneas e parágrafos, antes das eleições de 2012.
“A lei vai ser fatiada como salame, o que poderá
levá-la a ser ainda mais esvaziada”, aﬁrma Lewandowski, antevendo as discussões jurídicas no STF. Alguns ministros, por exemplo, consideram exagerada
a inelegibilidade por 8 anos, prevista pela da Ficha
Limpa. Outros ministros alegam que a Justiça Eleitoral
só pode negar registro a candidatos condenados pela
última instância do Judiciário – e não por tribunais de
segunda instância, como prevê a Lei da Ficha Limpa.
Segundo esses ministros, a lei colide com o princípio
da presunção de inocência, segundo o qual ninguém
pode ser considerado culpado até o ﬁnal do processo. E há, ainda, quem questione a retroatividade da
lei – no caso, o conceito de “vida pregressa”, que é
fundamental para o efeito moralizador da lei. “Se você
puder apanhar fatos da vida passada para atribuir efeitos futuros, talvez não haja mais limites”, diz o Ministro
Gilmar Mendes.
Diante da importância da Ficha Lima para a moralização da vida pública e do risco de que seja inteiramente esvaziada por uma profusão de ações judiciais
contra pontos especíﬁcos, a Ordem dos Advogados
do Brasil anunciou que irá entrar com uma ação direta
de constitucionalidade – o que permitirá ao STF escoimar todas as inconstitucionalidade da Lei de uma só
vez e estabelecer o deﬁnitivo alcance de suas regras
e punições.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – RS)
– Obrigada, Senadora Marinor. Nós também cumprimentamos essa comunidade de um lugar tão conhecido
do Brasil quanto o da festa do Círio de Nazaré.
Agradeço e quero dizer a V. Exª que a sua solicitação será atendida, na forma do Regimento, relativamente às questões do ﬁcha limpa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 72/11-GLPSDB,
solicitando tornar sem efeito o Ofício nº 36/11-GLPSDB,
que indicou membros do Partido da Social Democracia
Brasileira – (PSDB) para a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nesse sentido, a Presidência designa o Senador
Cyro Miranda, como membro titular, para integrar aquela
Comissão, em vaga destinada ao PSDB.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 72/11-GLPSDB
Brasília, 28 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exª, a gentileza de tornar sem efeito o Ofício nº 36/11-GLPSDB,
que indicou os membros do PSDB para integrarem a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização e, ao mesmo tempo, indicar o Senador
Cyro Miranda para integrar, como titular, a referida
Comissão.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo, a CNC, é uma entidade sindical cuja representatividade não pode ser contestada.
Além de representar quase cinco milhões de empreendedores, a CNC também responde pelo Sesc e pelo
Senac, dois serviços sociais que formam e reciclam,
anualmente, mais de vinte milhões de brasileiros das
mais variadas classes proﬁssionais.
O documento “A CNC e os desaﬁos do Brasil”,
publicado em novembro do ano passado e que traz
as propostas defendidas pelo setor terciário para as
políticas públicas do País, reveste-se, portanto, da
maior relevância, pois o texto reﬂete os anseios de
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uma parcela altamente signiﬁcativa da força produtiva brasileira.
O exame do criterioso documento produzido pela
CNC revela a genuína preocupação da entidade com o
desenvolvimento do País, além de uma compreensão
profunda acerca dos principais problemas que o Brasil
enfrenta em setores que vão da economia à segurança pública, passando pela tributação, pela previdência
social, pela infraestrutura e pela saúde, entre tantos
outros temas.
Tomemos, por exemplo, a forma como o tema
espinhoso da reforma tributária é tratado pelo documento. Inicialmente, a CNC situa o problema e apresenta alguns dados e números preocupantes do sistema tributário brasileiro: uma carga tributária de 35%
do PIB, digna da Escandinávia, mas sem a qualidade
dos serviços públicos oferecidos por Dinamarca, Suécia e Noruega; e um sistema absolutamente caótico,
composto por 70 incidências tributárias e considerado, pelo Fórum Econômico Mundial, como uma das
piores estruturas tributárias entre as 134 analisadas
pela entidade.
Em seguida, a CNC defende um sistema tributário
mais simples, mais enxuto e mais competitivo, cujas
repercussões incluiriam, certamente, mais lucratividade e produtividade para as empresas brasileiras e a
redução ou a estabilização dos preços internos.
A CNC pleiteia, ﬁnalmente, a intensiﬁcação dos
debates sobre o substitutivo da PEC 233/2008, que
tramita na Câmara dos Deputados, e defende, entre outros pontos, a extinção da CSLL, que seria incorporada
ao Imposto de Renda, e a criação de um IVA Federal
que englobe PIS, Coﬁns, IPI, Contribuição do SalárioEducação e, oportunamente, até o ICMS e o ISS.
O documento segue tratando de outros temas,
como a política ﬁscal, a reforma trabalhista, a política
monetária, a educação, a saúde e o meio ambiente,
sempre com bastante propriedade e conhecimento
de causa, e sempre propondo iniciativas e soluções
sensíveis e racionais.
O documento, portanto, é leitura das mais interessantes a todos os que queiram conhecer os principais
problemas brasileiros da atualidade de uma forma crítica e didática. A CNC, uma vez mais, demonstra sua
preocupação com os destinos do País e nos revela o
que pensa e o que propõe nosso setor terciário, tão
bem representado, em nosso País, por essa histórica
confederação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a sessão de hoje, convocando outra para
amanhã, no horário regimental, com a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória Nº 510, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2011, que regula
o cumprimento de obrigações tributárias por
consórcios que realizarem contratações de
pessoas jurídicas e físicas; acresce dispositivos à Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de
2000, que institui contribuição de intervenção
de domínio econômico destinada a ﬁnanciar
o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação;
altera as Leis nºs 12.249, de 11 de junho de
2010, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
o Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de
1977; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 510, de 2010).
(Lida no Senado Federal no dia
24.03.2011)
Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de:
13.12.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 07.04.2011
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 141, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 141, de 2008 (nº 795/99, na
Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga),
que estabelece normas formais para o envio
ao Congresso Nacional de atos internacionais
sujeitos ao seu referendo.
Pareceres sob nºs 7 e 8, de 2010, das
Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que
oferece; e
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Cristovam Buarque, favorável à Emenda nº 1-CCJ.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 116, de 2008 (nº
94/1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção Interamericana
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sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, concluída em Belém do Pará, em 9 de
junho de 1994.
Parecer favorável, sob nº 50, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 79, de 2011 (nº
2.912/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Francesa na Área de Submarinos, celebrado no Rio de Janeiro, em 23 de
dezembro de 2008.
Parecer favorável, sob nº 49, de 2011, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Pedro.
5
REQUERIMENTO Nº 246, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 246, de 2011, de autoria do Senador Acir
Gurgacz, que solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 139, de 2009, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária. (Fundo Nacional
de Recursos Hídricos)
6
REQUERIMENTO Nº 249, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 249, de 2011, de autoria do Senador Acir Gurgacz, que solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 309, de 2010,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Agricultura e Reforma Agrária. (Política
Nacional de Bens e Serviços Ambientais e
Ecossistêmicos)
7
REQUERIMENTO Nº 250, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 250, de 2011, de autoria do Senador Acir
Gurgacz, que solicitando que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 18, de 2010, além das
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Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária. (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste
– FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO.
8
REQUERIMENTO Nº 251, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 251, de 2011, de autoria do Senador Acir
Gurgacz, que solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 144, de 2010, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária. (Redeﬁninção das
dimensões da área de reserva legal)
9
REQUERIMENTO Nº 252, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 252, de 2011, de autoria do Senador Acir Gurgacz, que solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2008,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Agricultura e Reforma Agrária. (Novo Código Florestal)
10
REQUERIMENTO Nº 253, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 253, de 2011, de autoria do Senador Acir
Gurgacz, que solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 08, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
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distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
11
REQUERIMENTO Nº 255, DE 2011
Requerimento nº 255, de 2011, de autoria do Senador Acir Gurgacz, que solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 5,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(inclui critérios de sustentabilidade ambiental
nas normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos).
12
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2011
Requerimento nº 256, de 2011, de autoria do Senador Acir Gurgacz, que solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 487,
de 2003, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(vedações a empresas que utilizem trabalho
escravo).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, encerro
a presente sessão.
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 55
minutos.)
Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
28-3-2011
segunda-feira
16h Chat com blogueiros
Sala de Audiências
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