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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há número regimental. Declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. nº 27/11 – CDH
Brasília, 24 de março de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com minhas cordiais saudações, informo a Vossa
Excelência que foi aprovado nesta Comissão o Requerimento nº 19, de 2011-CDH, que requer a realização de
diligência na cidade de Altamira Estado do Pará, com a
ﬁnalidade de ouvir as populações que poderão ser atingidas, quais sejam indígenas, Quilombolas, Agricultores
Familiares, Ribeirinhos, Moradores da Periferia de Altamira, entidades de direitos humanos, Movimento Xingu
Vivo para Sempre, e demais Movimentos sociais que
se contrapõem ao empreendimento Belo Monte, que já
está sendo terraplanado, bem como deverão ser ouvidos
representantes do Ministério Público do Pará.
Aproveito a oportunidade para professar minha estima e consideração. – Senador Paulo Paim, Presidente.
Of. nº 71/2011-GSIFRA
Brasília, 31 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 112/13/2011, lamento
informa a Vossa Excelência a impossibilidade de integrar o Conselho do Diploma José Erminio de Moraes,
por ser o único parlamentar do Partido Popular Socialista – PPS no Senado.
Respeitosamente, – Senador Itamar Franco.
Of. nº 72/2011-GSIFRA
Brasília, 31 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. SF nº 113/2011, lamento
informar a Vossa Excelência a impossibilidade de integrar o Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Helder Câmara, por ser o único parlamentar do
Partido Popular Socialista – PPS no Senado.
Respeitosamente, – Senador Itamar Franco.
OF. Nº 73/2011-GSIFRA
Brasília, 31 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. SF nº 114/2011, lamento informar a Vossa Excelência a impossibilidade de integrar o
Programa Senado Jovem Brasileiro, por ser o único parlamentar do Partido Popular Socialista – PPS no Senado.
Respeitosamente, – Senador Itamar Franco.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2011
Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, estabelecendo percentual para
destinação de recursos do Fundo Social
para a educação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 47. ................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º (VETADO)
§ 3º Do total dos recursos do FS destinados a ﬁnanciar programas e projetos de que
trata o caput, pelo menos 50% (cinquenta por
cento) devem ser aplicados no desenvolvimento da educação, pública, básica e superior,
sendo o mínimo de 80% (oitenta por cento)
destinado à educação básica e infantil. (NR)
Art. 51 ...................................................
..............................................................
Parágrafo Único. Constituído o FS e garantida a sua sustentabilidade econômica e
ﬁnanceira, o Poder Executivo poderá propor
o uso de percentual de recursos do principal
para a aplicação nas ﬁnalidades previstas no
art. 47, na etapa inicial de formação de poupança do fundo. (NR)
Art. 2º Esta Lei entre em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Este Projeto de Lei altera a Lei nº 12.351, de
2010, que estabeleceu o marco regulatório do contrato
de partição para a exploração do petróleo do Pré-sal.
A alteração que propomos tem o objetivo de restabelecer, nesta Lei, a destinação mínima de 50% para a
educação, do total dos recursos destinados pelo Fundo
Social a ﬁnanciar projetos e programas sociais. Essa
disposição, que foi aprovada pelo Congresso Nacional por emenda de nossa autoria, foi também vetada,
ao nosso ver, de forma equivocada, pela Presidência
da República.
Consideramos que o restabelecimento de um percentual para a educação de 50% dos recursos do Fun-
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do Social para ﬁnanciamento de programas e projetos
sociais, é um ato de comprometimento com a elevação
quantitativa e qualitativa da educação no Brasil. Guarda
coerência com o programa de governo da Presidenta
Dilma Rousseff, bem como, com o Plano Nacional de
Educação para o decênio 2011 – 2020, que tramita no
Legislativo, e que prevê entre outras metas: universalizar
o atendimento escolar das crianças de quatro e cinco
anos; universalizar o ensino fundamental de nove anos
para toda população de seis a quatorze anos; oferecer
educação em tempo integral em cinquenta por cento
das escolas públicas de educação básica; duplicar as
matrículas da educação proﬁssional técnica de nível
médio; formar cinquenta por cento dos professores da
educação básica em nível de pós-graduação e; ampliar o investimento público em educação até atingir,
no mínimo, o patamar de sete por cento do produto
interno bruto do Pais (PIB).
Ainda em relação aos investimentos públicos
em educação, os movimentos sociais, liderados pela
União Nacional dos Estudantes e pela União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas, propugnam a elevação para dez por cento do PIB. Uma forma concreta de atingir um novo patamar no ﬁnanciamento da
educação é garantir que pelo menos cinquenta por
cento do fundo social formado a partir dos recursos
da exploração petrolífera do pré-sal seja somado às
formas já existentes para garantir fonte permanente
e sustentável para custear todas as etapas e modalidades da educação pública.
Sala das Sessões, de março de 2011. – Senador
Inácio Arruda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010
Mensagem de veto
Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos ﬂuidos, sob o regime de
partilha de produção, em áreas do pré-sal e
em áreas estratégicas; cria o Fundo Social
– FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes
de recursos; altera dispositivos da Lei no
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
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CAPÍTULO VII
Do Fundo Social – FS
Seção I
Da Deﬁnição e Objetivos do Fundo Social – FS
Art. 47. É criado o Fundo Social – FS, de natureza contábil e ﬁnanceira, vinculado à Presidência da
República, com a ﬁnalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na
forma de programas e projetos nas áreas de combate
à pobreza e de desenvolvimento:
I – da educação;
II – da cultura;
III – do esporte;
IV – da saúde pública;
V – da ciência e tecnologia;
VI – do meio ambiente; e
VII – de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas.
§ 1o Os programas e projetos de que trata o caput
observarão o plano plurianual – PPA, a lei de diretrizes
orçamentárias – LDO e as respectivas dotações consignadas na lei orçamentária anual – LOA.
§ 2o (VETADO)
Art. 48. O FS tem por objetivos:
I – constituir poupança pública de longo prazo
com base nas receitas auferidas pela União;
II – oferecer fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma prevista no art.
47; e
III – mitigar as ﬂutuações de renda e de preços na
economia nacional, decorrentes das variações na renda
gerada pelas atividades de produção e exploração de
petróleo e de outros recursos não renováveis.
Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indiretamente, conceder garantias.
Seção II
Dos Recursos do Fundo Social – FS
Art. 49. Constituem recursos do FS:
I – parcela do valor do bônus de assinatura destinada ao FS pelos contratos de partilha de produção;
II – parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas aquelas destinadas aos seus órgãos especíﬁcos, conforme estabelecido nos contratos de partilha
de produção, na forma do regulamento;
III – receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos
da União, conforme deﬁnido em lei;
IV – os royalties e a participação especial das áreas localizadas no pré-sal contratadas sob o regime de
concessão destinados à administração direta da União,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo;
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V – os resultados de aplicações ﬁnanceiras sobre
suas disponibilidades; e
VI – outros recursos destinados ao FS por lei.
§ 1o A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 49. .............................................................
§ 3o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas
sob o regime de concessão, a parcela dos royalties
que cabe à administração direta da União será destinada integralmente ao fundo de natureza contábil e
ﬁnanceira, criado por lei especíﬁca, com a ﬁnalidade
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento
social e regional, na forma de programas e projetos nas
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública,
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, vedada
sua destinação aos órgãos especíﬁcos de que trata
este artigo.” (NR)
“Art. 50. .............................................................
§ 4o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas
sob o regime de concessão, a parcela da participação
especial que cabe à administração direta da União será
destinada integralmente ao fundo de natureza contábil
e ﬁnanceira, criado por lei especíﬁca, com a ﬁnalidade
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento
social e regional, na forma de programas e projetos nas
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública,
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, vedada
sua destinação aos órgãos especíﬁcos de que trata
este artigo.” (NR)
§ 2o O cumprimento do disposto no § 1o deste artigo obedecerá a regra de transição, a critério do Poder
Executivo, estabelecida na forma do regulamento.
Seção III
Da Política de Investimentos do Fundo Social
Art. 50. A política de investimentos do FS tem
por objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a
liquidez de suas aplicações e assegurar sua sustentabilidade econômica e ﬁnanceira para o cumprimento
das ﬁnalidades deﬁnidas nos arts. 47 e 48.
Parágrafo único. Os investimentos e aplicações
do FS serão destinados preferencialmente a ativos no
exterior, com a ﬁnalidade de mitigar a volatilidade de
renda e de preços na economia nacional.
Art. 51. Os recursos do FS para aplicação nos
programas e projetos a que se refere o art. 47 deverão
ser os resultantes do retorno sobre o capital.
Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a
sua sustentabilidade econômica e ﬁnanceira, o Poder
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Executivo, na forma da lei, poderá propor o uso de
percentual de recursos do principal para a aplicação
nas ﬁnalidades previstas no art. 47, na etapa inicial de
formação de poupança do fundo.
Art. 52. A política de investimentos do FS será
deﬁnida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo
Social – CGFFS.
§ 1o O CGFFS terá sua composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo,
assegurada a participação do Ministro de Estado da
Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Presidente do Banco Central
do Brasil.
§ 2o Aos membros do CGFFS não cabe qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas
funções.
§ 3o As despesas relativas à operacionalização
do CGFFS serão custeadas pelo FS.
Art. 53. Cabe ao CGFFS deﬁnir:
I – o montante a ser resgatado anualmente do
FS, assegurada sua sustentabilidade ﬁnanceira;
II – a rentabilidade mínima esperada;
III – o tipo e o nível de risco que poderão ser assumidos na realização dos investimentos, bem como as
condições para que o nível de risco seja minimizado;
IV – os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos no exterior e no País;
V – a capitalização mínima a ser atingida antes
de qualquer transferência para as ﬁnalidades e os objetivos deﬁnidos nesta Lei.
Art. 54. A União, a critério do CGFFS, poderá
contratar instituições ﬁnanceiras federais para atuarem
como agentes operadores do FS, as quais farão jus a
remuneração pelos serviços prestados.
Art. 55. A União poderá participar, com recursos
do FS, como cotista única, de fundo de investimento
especíﬁco.
Parágrafo único. O fundo de investimento especíﬁco de que trata este artigo deve ser constituído por
instituição ﬁnanceira federal, observadas as normas a
que se refere o inciso XXII do art. 4o da Lei no 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.
Art. 56. O fundo de investimento de que trata o
art. 55 deverá ter natureza privada e patrimônio próprio
separado do patrimônio do cotista e do administrador,
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias.
§ 1o A integralização das cotas do fundo de investimento será autorizada em ato do Poder Executivo,
ouvido o CGFFS.
§ 2o O fundo de investimento terá por ﬁnalidade
promover a aplicação em ativos no Brasil e no exterior.
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§ 3o O fundo de investimento responderá por suas
obrigações com os bens e direitos integrantes de seu
patrimônio, ﬁcando o cotista obrigado somente pela
integralização das cotas que subscrever.
§ 4o A dissolução do fundo de investimento darse-á na forma de seu estatuto, e seus recursos retornarão ao FS.
§ 5o Sobre as operações de crédito, câmbio e seguro e sobre rendimentos e lucros do fundo de investimento não incidirá qualquer imposto ou contribuição
social de competência da União.
§ 6o O fundo de investimento deverá elaborar os
demonstrativos contábeis de acordo com a legislação
em vigor e conforme o estabelecido no seu estatuto.
Art. 57. O estatuto do fundo de investimento deﬁnirá, inclusive, as políticas de aplicação, critérios e
níveis de rentabilidade e de risco, questões operacionais da gestão administrativa e ﬁnanceira e regras de
supervisão prudencial de investimentos.
Seção IV
Da Gestão do Fundo Social
Art. 58. É criado o Conselho Deliberativo do Fundo
Social – CDFS, com a atribuição de propor ao Poder
Executivo, ouvidos os Ministérios aﬁns, a prioridade
e a destinação dos recursos resgatados do FS para
as ﬁnalidades estabelecidas no art. 47, observados o
PPA, a LDO e a LOA.
§ 1o A composição, as competências e o funcionamento do CDFS serão estabelecidos em ato do
Poder Executivo.
§ 2o Aos membros do CDFS não cabe qualquer
tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
§ 3o A destinação de recursos para os programas e projetos deﬁnidos como prioritários pelo CDFS
é condicionada à prévia ﬁxação de metas, prazo de
execução e planos de avaliação, em coerência com
as disposições estabelecidas no PPA.
§ 4o O CDFS deverá submeter os programas e
projetos a criteriosa avaliação quantitativa e qualitativa durante todas as fases de execução, monitorando
os impactos efetivos sobre a população e nas regiões
de intervenção, com o apoio de instituições públicas
e universitárias de pesquisa.
§ 5o Os recursos do FS destinados aos programas e projetos de que trata o art. 47 devem observar
critérios de redução das desigualdades regionais.
Art. 59. As demonstrações contábeis e os resultados das aplicações do FS serão elaborados e apurados semestralmente, nos termos previstos pelo órgão
central de contabilidade de que trata o inciso I do art.
17 da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.
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Parágrafo único. Ato do Poder Executivo deﬁnirá
as regras de supervisão do FS, sem prejuízo da ﬁscalização dos entes competentes.
Art. 60. O Poder Executivo encaminhará trimestralmente ao Congresso Nacional relatório de desempenho do FS, conforme disposto em regulamento do
Fundo.
....................................................................................
(Às Comissões de Serviço de Infraestrutura; de Educação, Cultura e Esporte; e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às comissões competentes
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu
gostaria de solicitar a minha inscrição no período de
comunicações inadiáveis.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. Está inscrita.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Obrigada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de fazer a
minha inscrição para falar pela Minoria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Vou inscrever-me também. Temos os três
primeiros inscritos para uma comunicação inadiável.
Ou melhor, o Senador Mário Couto foi pela liderança.
Pois não.
Vamos, então, começar pelo primeiro orador inscrito, Senador Paulo Paim, que tem a palavra por dez
minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, como não pude falar no dia de
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ontem, porque estava nas comissões, vou fazer uma
série de registros no dia de hoje.
Começo registrando que recebi, da Secretaria
Nacional das Mulheres do PT , o documento Muito
Prazer, Mulheres do PT, que vai ser fruto também
de um documentário.
Srª Presidenta, faço o registro deste documento com uma enorme alegria, e vou dizer os dois motivos, já que V. Exª está na Presidência. A Presidenta
Dilma, em todas as campanhas em que fui candidato
à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, sempre esteve presente. Todas as vezes em que
fui candidato a deputado federal, ela também esteve
lá nos apoiando. E, quando fui candidato ao Senado,
nas duas vezes, recebi o apoio da Presidenta Dilma.
E, Senadora Marta Suplicy, permita-me que eu lembre
também a V. Exª que, quando fui candidato ao Senado,
V. Exª saiu de São Paulo e foi ao Rio Grande do Sul
dar apoio à minha candidatura e à da Senadora Emilia Fernandes. Então, com esse documento, eu tenho
um pouco da minha história com as mulheres do PT e
cumprimento V. Exª. Fiz aqui uma referência também
à Presidenta Dilma.
Essa era a consideração que eu queria fazer, com
todo o cuidado da sua atenção que já recebi.
Quero registrar que no início do vídeo consta a
seguinte fala:
Ele representa o esforço do PT, por meio
de sua Secretaria Nacional de Mulheres, para
resgatar, registrar e oferecer, em especial às
novas gerações petistas, uma síntese da inﬂuência das mulheres na construção e consolidação dos princípios que fundamentam o
Partido dos Trabalhadores.
É um documento muito, muito bonito. Parabéns
às mulheres do PT!
Peço a V. Exª, Srª Presidenta, que considere na
íntegra este documento.
Quero também registrar um outro documento,
e me reﬁro aqui à TV Senado, que festeja 15 anos
em 2011. Desde a sua inauguração, a emissora tem
registrado momentos muito importantes para o País,
mas quero destacar, principalmente, o momento em
que a TV Senado realiza a “Mostra Senado Documento”, com os documentários que marcam a trajetória
da emissora.
Literatura, História do Brasil, Arquitetura, Música,
Antropologia são alguns dos temas tratados de forma
aprofundada e atraente nos ﬁlmes que serão exibidos
de 5 a 9 de abril, no Museu Nacional da República, em
uma parceria com o Governo do Distrito Federal.
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A cerimônia de abertura será hoje, terça-feira,
dia 5, às 19 horas, em formato de talk show, ou seja,
não haverá mesa solene. As autoridades estarão lá
convidadas e vão saudar os participantes. Depois, teremos um ﬁlme “Niemeyer por Niemeyer” do jornalista
Deraldo Goulart. E, depois, teremos, na sequencia: dia
6, amanhã, o ﬁlme “Relatos da Sequidão”, de Maurício Melo; dia 7 de abril, às 19 horas, teremos a vez de
“Lévi-Strauss, Saudades do Brasil”, de Maria Maia; dia
8 de abril, sexta-feira, “Jango em Três Atos”, também
de Deraldo Goulart; e dia 9, encerrando a Mostra, “De
Batutas e Batucadas”, de João Carlos Fontoura.
Faço o registro também e peço que seja considerado na íntegra.
Quero ainda, Srª Presidenta Vanessa Grazziotin,
deixar registrado um outro documento que recebi, da Legião da Boa Vontade, sobre um trabalho belíssimo que
estão fazendo, principalmente aquele que diz “Criança
Nota 10 – Sem Educação não há Futuro!”, em que eles
entregam material com kits para educação, material
pedagógico, a mais de 12 mil crianças. Esse material é
belíssimo, e quero aqui cumprimentar a LBV por essa
iniciativa em defesa das nossas crianças.
Quero ainda – e peço que V. Exª considere também na íntegra este pronunciamento –, Srª Presidente,
informar a esta Casa que será lançada, oﬁcialmente,
exatamente no dia de amanhã, a Frente Parlamentar
em Defesa do Desenvolvimento Econômico e de Valorização do Trabalho. O evento vai ocorrer no plenário
12 das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados. O Presidente da Frente é o Deputado Assis
Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul – nascemos
na mesma cidade, Caxias do Sul.
A Frente Parlamentar é uma associação, no âmbito do Congresso Nacional, de interesse público suprapartidário, podendo ter representações nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Tem
como objetivo estimular o desenvolvimento econômico
nacional, defender a geração de emprego e renda, o
aprimoramento das relações do trabalho, assim como
a preservação dos direitos dos trabalhadores. Além de
Deputados e Senadores, a Frente terá, como membros
colaboradores, as entidades sindicais, associativas,
instituições de ensino e de pesquisa e órgãos que
promovem o estudo.
A Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento Econômico e Valorização do Trabalho considera
que o fortalecimento econômico e o aprimoramento
das relações do mundo do trabalho devem ser considerados alicerces fundamentais no combate das desigualdades sociais e na construção, naturalmente, de
um País justo. Agradeço ao Assis, que me convidou
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para ser um dos Vice-Presidentes dessa Comissão
tão importante.
Quero, ainda, Srª Presidente, destacar, nestes
meus últimos quatro minutos – para ﬁcar exatamente
no tempo –, que foi com muita alegria que recebi da Srª
Berenice Piana de Piana, mãe de Dayan Saraiva Piana
de Piana, autista de 16 anos, uma belíssima carta, que
vou registrar, agradecendo todo o trabalho.
Senadora Marta Suplicy, quero resgatar que V. Exª
me ligou para perguntar se estava havendo alguma diﬁculdade para que o Senado fosse iluminado. E V. Exª,
com essa forma sempre gentil de atender aos Senadores, colaborou. Conversei com o Presidente Sarney,
inclusive, sobre a sua boa vontade, e o Congresso foi
todo iluminado de azul, como foi o Cristo Redentor.
Então, só posso dizer à Berenice, que é uma das
líderes do movimento, que diz aqui, na carta: “O Cristo
Abraça as Pessoas com Autismo, diz nossa campanha!
O Cristo abraça todos os Senadores e Deputados que
têm compromisso com os familiares de autistas. Fica
o muito obrigado”, diz ela.
Enﬁm, peço que se considere lida na íntegra essa
belíssima carta, que foi emocionante. Dei o retorno dizendo: “Muito, muito obrigado pela carta emocionante.
Senador Paulo Paim”.
Por ﬁm, este documento, Senadora Marta, V. Exª
pode ver que não vou ler todo ele, porque, senão, V.
Exª seria prejudicada. Na verdade, estou dando entrada para registrar a palestra que ﬁz, a convite do
Ministro da Previdência,, Garibaldi Alves, no fórum
“O futuro da Previdência do Brasil”, realizado pelo Ministério da Previdência Social e pelo Ipea, no dia 16
de março. São 32 páginas, onde falo da minha visão
da Previdência, defendo uma Previdência universal,
igual para todos e, naturalmente, sem o famigerado
fator previdenciário.
Peço, Srª Presidenta, que considere na íntegra este meu pronunciamento. Quero apenas dizer
a todos aqueles que pediram esta palestra, que não
posso enviar a todos, mas, se quiserem cópia deste
pronunciamento onde deixo clara a minha visão em
relação à Previdência, aos aposentados, ao ﬁm do
fator, entrem na minha página na Internet: www.senado.gov.br/paulopaim. Lá está a palestra, na íntegra,
onde aponto quais os caminhos que entendo devemos
seguir, traçar, para que a nossa Previdência seja, de
fato, solidária com todos, direitos iguais para todos,
aposentados, trabalhadores, da área urbana, da área
rural, do serviço público, do Executivo, do Legislativo
e do Judiciário.
Agradeço a V. Exª e só peço que considere, na
íntegra, estes oito pronunciamentos.
Obrigado, Srª Presidenta.
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recebi, através da Secretaria Nacional de
Mulheres do PT, o material que apresenta o documentário “Muito Prazer, mulheres do PT”.
Gostaria de demonstrar minha alegria e consideração, como também parabenizar as mulheres do PT
que, através deste documentário, resgataram a história da participação delas na construção do Partido dos
Trabalhadores durante seus 30 anos!
Consta na própria sinopse do vídeo:
Ele representa o esforço do PT, por meio
de sua Secretaria Nacional de Mulheres, para
resgatar, registrar e oferecer, em especial às
novas gerações de petistas, uma síntese da
inﬂuência das mulheres na construção e consolidação dos princípios que fundamentam o
Partido dos Trabalhadores.
Para possibilitar este documentário, a Secretaria
Nacional de Mulheres do PT baseou-se em duas fontes principais: documentos do arquivo da Fundação
Perseu Abramo e de militantes, e o depoimento de
companheiras que participaram ativamente da construção desta história.
O documentário de 60 minutos dá uma boa noção de como o PT exercita e busca aperfeiçoar no seu
interior a vivência democrática. Embora esteja focado
na atuação das mulheres, o vídeo faz reviver as lembranças de qualquer militante petista, especialmente
daqueles que estão no Partido desde a sua fundação,
e revela para as gerações posteriores porque o PT é
o que é”.
Parabéns às mulheres!
Digo isso porque, com iniciativa e luta, as mulheres do Brasil e do mundo conquistaram mais respeito,
mais dignidade e uma maior participação e espaço na
sociedade, como também nas esferas da política e no
mercado de trabalho.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a TV Senado comemora 15 anos em 2011.
Desde sua inauguração, a emissora tem registrado
momentos importantes da história do país.
Entre os programas de sua grade, estão os documentários, que resgatam fatos da vida política e
social do Brasil.
Nestes 15 anos foram produzidos pela equipe
da TV Senado mais de cem documentários que já fo-
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ram premiados em diversas mostras e são exibidos
por todo o país.
Com o objetivo de divulgar essas produções,
a TV Senado realiza a Mostra Senado Documento,
com os documentários que marcaram a trajetória da
emissora.
Literatura, História do Brasil, Arquitetura, Música
e Antropologia são alguns dos temas tratados de forma
aprofundada e atraente nos ﬁlmes que serão exibidos
de 05 a 09 de abril no Museu Nacional da República,
numa parceria com o Governo do Distrito Federal.
A cerimônia de abertura é hoje, terça-feira, dia
05, às 19 horas, em formato talk show, ou seja não
haverá mesa solene.
As autoridades estarão sentadas em poltronas,
como em uma sala de estar. Cada autoridade terá um
momento para saudar os participantes.
Logo após a solenidade, será exibido o ﬁlme “Niemeyer por Niemeyer”, do jornalista e documentarista
Deraldo Goulart.
Niemeyer por Niemeyer revela o pensamento de
um dos homens mais admirados de seu tempo. Um
Niemeyer trabalhador, generoso, artista, político e polêmico. O mestre das curvas, que desaﬁa o espaço na
amplidão dos vãos livres, deixa claro que não gosta de
falar sobre arquitetura. Mas fala com entusiasmo da
grandeza do universo perante o ser humano.
Em seguida, haverá um debate sobre a linguagem do documentário.
Vale lembrar que amanhã, dia 6, será exibido o
ﬁlme “Relatos da Sequidão”, de Mauricio Melo.
Dia 7 de abril, também às 19h, será a vez de “LéviStrauss, Saudades do Brasil”, de Maria Maia.
Dia 8 de abril, sexta-feira, Jango em 3 Atos, de
Deraldo Goulart.
E dia 9, no sábado, encerrando a Mostra, teremos
“De batutas e batucadas”, de João Carlos Fontoura.
A mostra Senado Documento vai até o dia 9 de
abril, tendo por local o Museu Nacional do Conjunto
Cultural da República Setor Cultural Sul, lote, 2, Esplanada dos Ministérios, Térreo, Auditório 2, aqui na capital
de todos os brasileiros e brasileiras – Brasília.
Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizar a nossa TV Senado pelo brilhante trabalho desenvolvido,
não só pelos documentários, mas também pelo seu
jornalismo, programação cultural, de cidadania, meioambiente, enﬁm, parabenizar a todos que fazem a TV
Senado, seus diretores, jornalistas, produtores, câmeras, a todos os seus funcionários.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, recebi mensagem da Legião da Boa Vontade – LBV – sobre a entrega de kits de material pedagógico a mais de 12 mil crianças e adolescentes
que vivem em situação de vulnerabilidade social e/ou
pessoal em todo o país.
Gostaria de manifestar o meu apreço por esta
iniciativa, que faz parte de uma das principais campanhas da Legião da Boa Vontade, ou seja, “A Criança
Nota Dez – Sem Educação não há Futuro!”
Esta campanha objetiva incentivar estudantes que
participam de programas educacionais nas unidades
da própria Instituição, a frequentar a escola e continuar
os estudos. Também é uma forma de beneﬁciar economicamente os pais, ou responsáveis por eles, que
não dispõem de recursos ﬁnanceiros para a compra
dos materiais escolares.
Digo isso porque, a escola, para a criança e o
adolescente, deve fazer parte de suas vidas. Esta importante etapa, que é a de estudar, não deve jamais
ser interrompida por motivo algum, seja ele econômico,
social ou pessoal.
Então, Srªs e Srs. Senadores, qualquer iniciativa que torna a escola acessível às nossas crianças e
aos nossos adolescentes é merecedora de aplausos e
deve ser mencionada neste Plenário para que muitas
outras venham a ocorrer.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, informo a esta Casa que será lançada
oﬁcialmente no dia de amanhã, a Frente Parlamentar
em Defesa do Desenvolvimento Econômico e de valorização do Trabalho.
O evento ocorrerá no plenário 12, corredor das
Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados.
O presidente da frente é o deputado Assis Melo, do
PC do B do Rio Grande do Sul.
A frente parlamentar é uma associação no âmbito
do Congresso Nacional, de interesse público, suprapartidária, podendo ter representações nas Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais.
Tem como objetivo estimular o desenvolvimento
econômico nacional, defender a geração de emprego
e renda, o aprimoramento das relações de trabalho,
assim como, a preservação dos direitos dos trabalhadores.
Além de deputados e senadores, a Frente terá
como membros colaboradores as entidades sindicais,
associativas, instituições de ensino e de pesquisa, e
órgãos que promovam o estudo.
Sr. Presidente, a Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento Econômico e Valorização do
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Trabalho considera que o fortalecimento econômico e
o aprimoramento das relações no mundo do trabalho
devem ser considerados alicerces para a diminuição
das desigualdades sociais e a construção de um país
mais justo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, registro aqui carta que recebi da Diretora
Administrativa da Associação em Defesa dos Autistas,
Berenice Piana de Piana.
Caro Senador Paulo Paim, eu ainda me
lembro com carinho do dia em assistia TV Senado e vi seu pronunciamento em plenário.
Nesse dia prestava o senhor uma homenagem ao cantor nativista do Rio Grande do
Sul, Cesar Passarinho.
Ouvi antentamente e me recordo de seu
carinho para com esse cantor talentoso que
partiu para a querência eterna, arrumou suas
“pilchas”, montou no seu pingo e se foi “a trotezito” no mais...
Essas foram algumas de suas palavras
e eu jamais esqueci. Pensei então que uma
pessoa que é capaz de ter essa sensibilidade
talvez me ouvisse, talvez prestasse atenção
no que as pessoas com autismo precisam,
nas suas dores.
Foi então que cansada de bater em portas que não se abriam, falar à ouvidos que não
me ouvem , eu resolvi entrar em contato com
o senhor Senador Paim.
Confesso que ainda temerosa depois
de tantos “nãos” eu enviei a primeira mensagem.
Depois de expor os graves problemas
por que passam os autistas brasileiros eu ﬁz
a seguinte pergunta: O que pode fazer por
nós Senador?
Foi imediata a resposta. O senhor propôs a audiência pública no Senado Federal,
a primeira na história do Brasil.
Hoje eu sinto que foi a inspiração divina
que me guiou pois as respostas estão chegando, os resultados dessa ação estão agora
sendo comemorados por todos!
Estamos em festa pois a lei já foi aprovada, acabo de ver a notícia na internet!
Eis sua resposta, caro amigo, eis a mais
bela resposta que um ser humano honrado
pode dar ao povo que representa!
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O cumprimento de sua palavra levando
adiante o projeto de lei que foi fruto daquela
audiência pública!
A Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista é o bálsamo para muitas almas, no
mínimo 2 milhões.
Dois milhões de brasileiros poderão deixar de sofrer porque um Senador honrado teve
olhos de ver, ouvidos de ouvir... não igorou o
sofrimento de mães e seus ﬁlhos.
Essa é a dimensão de seu gesto, não sei
se tem consciência disso!
Hoje ainda sob forte impacto dessa notícia maravilhosa não temos palavras suﬁcientes
para agradecer!
Tudo que dissermos será sempre pouco.
Amanhã no entanto no Cristo Redentor
quando celebraremos o Dia Internacional da
Conscientização do Autismo, sob seus braços generosos rogaremos por uma vida longa e boa para sua pessoa, para que continue
a amenizar dores e espalhar justiça por todo
esse país!
O Cristo Abraça as Pessoas com Autismo, diz nossa campanha!
O Cristo Abraça também o Senador Paulo Paim por todo bem que faz, dizemos todos
nós, familiares de autistas!
Fica o Muito Obrigado Senador!
De todos os envolvidos nessa causa, da
qual sou uma das representantes.
Com respeito e admiração,
Berenice Piana de Piana
Mãe de Dayan Saraiva Piana de Piana,
autista, 16 anos
ADEFA”
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos dias 16 e 17 de março aconteceu um Seminário promovido pelo Ministério da Previdência Social e
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
O Seminário tratou do “Futuro da Previdência no
Brasil” e coube a mim, como painelista, discorrer sobre
“Ajustes Paramétricos – Um Olhar Social”
Os painelistas com quem compartilhei a mesa
foram: Josepha Britto, representando o Conselho Nacional de Previdência Social, Hélio Zylberstajn, pesquisador da Universidade de São Paulo e Leonardo
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Rangel, pesquisador do IPEA. A mesa foi coordenada
pelo jornalista Carlos Alberto Sardenberg.
Foi muito importante a realização desse seminário, pois ele abordou uma questão que afeta trabalhadores e aposentados do nosso país.
Na oportunidade pude resumir minha opinião
sobre a Previdência que entendo ser possível para o
País e quero hoje, nesta Tribuna, falar do assunto de
forma mais ampla.
Quero antes, salientar que muitas pessoas têm
solicitado envio desse pronunciamento e que ele está
disponível em minha página www.senado.gov.br/paulopaim
Na oportunidade eu disse:
Esse seminário traz para o debate uma
questão muito importante que é a Previdência
Social e os rumos que ela irá tomar. Um assunto que tem me acompanhado ao longo da
minha vida, como vocês todos devem saber.
As questões que tem a ver com direitos dos
trabalhadores e aposentados sempre andam
lado a lado comigo.
Em pronunciamentos, artigos, entrevistas, debates, enﬁm, em várias ocasiões, pude demonstrar minha
preocupação quando o assunto é previdência social.
Já no movimento sindical, do qual participei ativamente, coloquei em pauta a questão da previdência. Na Constituinte de 88 iniciamos um debate mais
aprofundado sobre o tema. Em 1995, junto com outros
Parlamentares, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública.
Enﬁm, nesses anos todos, tenho feito minha defesa pela previdência, e, mais especiﬁcamente, pela
previdência universal.
Em termos gerais, defendo que a linha mestra
do processo de reformulação da previdência que vem
sendo empreendido no Brasil seja a harmonização
do regime geral com o regime próprio dos servidores
públicos.
Esses dois regimes, embora não uniﬁcados, passaram a ter, em certos aspectos, regras bastante homogêneas. Todavia, alguns benefícios do setor público
ainda não compõem o patrimônio dos trabalhadores
da iniciativa privada.
Acredito que dar tratamento isonômico aos segurados dos dois regimes é urgente, pois os benefícios previdenciários representam o mais importante
instrumento de proteção social a que o trabalhador e
sua família têm acesso.
A importância social do chamado Regime Geral
da Previdência Social é incontestável.
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Alguns desaﬁos ainda se fazem presentes, no
que diz respeito à consecução de uma política de recuperação dos benefícios previdenciários. De um lado,
a defasagem de reajustes dos benefícios em relação
ao salário mínimo. De outro, as perdas decorrentes da
adoção do fator previdenciário.
Vamos por partes. Vejamos primeiro o reajuste
dos benefícios previdenciários:
A atual sistemática de reajuste dos benefícios
previdenciários obedece a preceito legal que prevê a
recuperação das perdas inﬂacionárias de acordo com
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Somente os benefícios da base, cujo valor corresponde
a um salário mínimo, vêm recebendo reajustes diferenciados, igualando-se ao reajuste dado ao próprio
salário mínimo.
Essa diferença de tratamento para cidadãos detentores de um mesmo status é algo inaceitável. O trabalhador que, durante toda sua vida laboral, contribuiu
para o sistema previdenciário e que logrou, ﬁnalmente,
uma merecida aposentadoria, vê seu benefício ser gradativamente reduzido em função de uma política que
não leva em consideração os direitos e as necessidades dos aposentados e pensionistas.
Note-se ainda que o custo de vida de pessoas
com mais de 60 anos tende a ser superior ao custo
de vida do resto da população, principalmente pela
necessidade de cuidados com a saúde.
Não dá para esquecer, que os aposentados e
pensionistas têm cumprido função social da maior
importância, uma vez que sua renda tem sido fundamental para a paz social, para união das famílias e
para o desenvolvimento dos municípios onde vivem.
No Brasil, o idoso com renda não vai para asilos nem
é abandonando pela família. Cumpre muitas vezes o
papel de garantidor do sustento de ﬁlhos e netos.
Meus amigos e amigas, não cabe dizer que não
há recursos suﬁcientes. Tanto há que se contingenciam
recursos do orçamento da Seguridade Social. Nessa
direção, já propomos a PEC nº 24, de 2003, que veda
o bloqueio ou contingenciamento de dotações do Orçamento da Seguridade Social, garantindo a obrigatoriedade da realização integral, pelo Poder Executivo, das despesas constantes das leis orçamentárias
aprovadas pelo Congresso Nacional, eliminando, de
vez, a prática prejudicial da retenção de recursos orçamentários vitais para a garantia da própria dignidade
de milhões de brasileiros.
Além disso, a Previdência Social registrou, em
dezembro de 2010, o décimo superávit consecutivo
no setor urbano: R$ 9,2 bilhões. No acumulado de
2010, o setor urbano também registrou superávit: R$
14,9 bilhões.
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Pensando então no reajuste dos benefícios previdenciários, propomos a criação de um índice de correção previdenciária, que corresponderia ao resultado
da divisão entre o salário de benefício do segurado e
o salário de benefício mínimo pago pelo Regime Geral da Previdência Social, na data da concessão do
benefício, de forma individualizada para cada segurado. Isso está no PLS nº 58, de 2003. Isso corrigiria
também uma distorção histórica praticada com nossos
aposentados.
Podemos pensar ainda, numa alternativa a essa
regra, que garanta uma correção mais justa aos segurados do RGPS, é aplicar a reposição da inﬂação
para todos os segurados. Aos que ganham somente
o piso, acrescenta-se a variação do PIB de dois anos
atrás, conforme sistemática que vem sendo adotada.
Para quem ganha acima do piso, poderíamos pensar
em pagar o equivalente a 80% do PIB, como fez o
Presidente Lula no ano que passou.
Essa é uma alternativa a ser pensada.
Na minha avaliação, ﬁzemos uma política correta
para o salário mínimo, mas não temos política nenhuma para os aposentados. A continuar o quadro atual,
no futuro todos os trabalhadores do regime geral passarão a receber 1 salário mínimo.
Quando estive conversando com a Presidenta
Dilma, ela me assegurou que nós iríamos abrir a discussão para a construção de uma alternativa ao fator
previdenciário e sobre o reajuste dos aposentados.
Estou satisfeito porque a palavra da Presidenta
está sendo cumprida. Estive conversando com o Ministro Garibaldi Alves Filho sobre o assunto e teremos
outro encontro na 6ª feira. A presidenta Dilma já está
conversando com as Centrais Sindicais e também com
o Ministro Gilberto Carvalho.
Nestes encontros vamos ampliando a participação, à medida em que eles forem acontecendo, com a
presença de senadores e Deputados. Informo que na
noite da votação do salário mínimo apresentei dois requerimentos. Um deles para a criação de uma Comissão
Mista de Senadores e Deputados, para discutir o fator
previdenciário e o salário dos aposentados, e o outro
para a criação de Frente Parlamentar Mista por uma
Política Salarial para os Aposentados e Pensionistas
e por uma alternativa ao fator previdenciário.
Vamos agora a outra questão muito relevante: o
Fator Previdenciário
O aspecto mais polêmico no que diz respeito ao
fator previdenciário se relaciona à expectativa de sobrevida, que inﬂui decisivamente no valor desse índice.
Com efeito, quanto maior a expectativa de sobrevida
em geral, menor o fator e, portanto, menor o valor da
aposentadoria do trabalhador. Como os índices de
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expectativa de sobrevida, com base nas projeções de
população por sexo e grupo de idade, apresentam tendência de aumento, a redução do fator previdenciário
aparece como uma realidade para os próximos anos.
Isso, meus amigos e amigas, signiﬁca dizer que
os trabalhadores estarão sujeitos a um período de
contribuição cada vez mais extenso para fazerem jus a
um provento de aposentadoria de valor idêntico àqueles de situação contributiva igual à sua, mas que já se
aposentaram. Com efeito, esse parece ser o objeto da
grande polêmica: a redução do valor dos proventos
de aposentadoria dos trabalhadores vem se fundando como uma tendência da sociedade. Precisamos
pensar, entretanto, que o peso dessa mudança acaba
por recair unicamente sobre os trabalhadores. Além
disso, novas informações provenientes dos censos e
das pesquisas domiciliares podem suscitar alterações
signiﬁcativas nas projeções do IBGE, o que aumentaria
ainda mais o ônus sobre os segurados.
Muito embora se possa argumentar que o fator
previdenciário permitiu uma signiﬁcativa economia de
despesa ao sistema, ele onera demais o trabalhador,
não possibilitando a esses segurados o conhecimento antecipado de qual será sua situação quando da
aposentadoria, tendo em vista as mudanças na expectativa de sobrevida, que interferem diretamente
no valor do fator.
Há que se considerar também que essa “signiﬁcativa” economia que mencionei antes, nem foi tão
grande assim. Foram 10 bilhões em 10 anos, o que
signiﬁca 1 bilhão por ano e na verdade esse valor para
a seguridade não é relevante.
O que estamos falando aqui, é de uma alternativa ao fator previdenciário e da adoção de outro mecanismo para fazer frente à questão do aumento da
sobrevida. Trata-se da introdução de dispositivo legal
que estabeleça idade mínima de 60 e 55 anos para
aposentadoria de homens e mulheres, respectivamente,
mantendo-se a sistemática de cálculo sobre as 80%
maiores contribuições desde 1994, e adotando ainda
regras de transição da mesma maneira como aconteceu no setor público.
Vamos entrar um pouco mais nesse assunto:
Os srs. e srªs devem lembrar que propusemos o
ﬁm do fator previdenciário no PLS nº 296, de 2003.
Caso haja o ﬁm do fator previdenciário e a estipulação de uma idade mínima para os servidores
da iniciativa privada, acreditamos que eles devem ter
regra de transição semelhante a do serviço público.
Colocamos essa ideia na PEC nº 10, de 2008, ou
seja: Aos que já estavam inscritos no RGPS na data
da promulgação desta Emenda, a idade mínima será
de 51 anos, se homem, e 46, se mulher. No caso dos
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servidores públicos, conforme a EC nº 20, de 1998, a
idade mínima na transição foi ﬁxada em 53 anos para
homem e 48, para mulher. A diferença entre os limites do RGPS e dos servidores públicos reside no fato
de que, no serviço público, o cidadão pode ingressar
a partir de 18 anos de idade. Somando-se 35 anos de
contribuição, chegamos à idade mínima de 53. No caso
da iniciativa privada, a idade limite é menor porque
se pode começar a trabalhar com 16 anos. Quando
se somam os 35 anos de contribuição, temos a idade
mínima de 51 anos.
No entanto, essa idade mínima é variável. De três
em três anos, a partir da promulgação desta emenda, a
idade mínima aumenta um ano. De forma que, a transição se completará – ou seja, a idade mínima será
de 60 anos de idade para homem e 55, para mulher –
após 27 anos da publicação desta Emenda, conforme
a tabela que tenho em mãos, supondo a promulgação
desta PEC no início de 2007:
Ano
Idade mínima para
aposentadoria
Homens
Mulheres
2007
51
46
2010
52
47
2013
53
48
2016
54
49
2019
55
50
2022
56
51
2025
57
52
2028
58
53
2031
59
54
2034
60
55
Vamos ver um exemplo. Seja um cidadão, do
sexo masculino, já inscrito no RGPS, que tenha completado 48 anos de idade e 32 anos de contribuição
no início de 2007:
Ano
Idade
Idade do
Tempo de
Mínima
Cidadão
Contribuição
2007
51
48
32
2008
51
49
33
2009
51
50
34
2010
52
51
35
2011
52
52
36
Nesse caso, conforme exempliﬁcado no quadro
anterior, tal cidadão poderia se aposentar, antes da
PEC, com 51 anos de idade, quando ele completaria 35 anos de contribuição. Com as novas regras e
considerando a transição, ele terá que trabalhar mais
um ano.
Dessa maneira, a aplicação paulatina dos novos
limites permitirá suavizar os seus impactos ﬁnanceiros
no curto prazo, respeitando os direitos em processo de
aquisição dos segurados e eliminando a possibilidade
de um rompimento abrupto das expectativas daqueles
que estavam prestes a se aposentar, ao mesmo tempo
em que assegura a vigência imediata de um limite de
idade para o RGPS.
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É importante lembrar que a PEC 10/2008 ainda
prevê uma segunda regra de transição, não-cumulativa
com a primeira. Trata-se de sistemática que garante ao
segurado do RGPS, inscrito no regime antes da promulgação desta PEC, diminuir em um ano a idade mínima
(relativamente aos limites permanentes: 60 no caso dos
homens e 55 no caso das mulheres) para cada ano
de contribuição que exceder os 35 anos necessários
para homem (ou 30 para mulher). Essa possibilidade
também foi dada aos servidores públicos e, portanto,
deve ser estendida aos ﬁliados do RGPS.
Digo isso para enfatizar que defendo uma previdência universal, em que haja extensão dos direitos
dos servidores públicos aos aposentados do RGPS.
Outro ponto que desejo assinalar é que acredito
que deveríamos fazer um movimento para que a DRU
(desvinculação dos recursos da União) que retira 20%
da seguridade não possa ser aplicada, a exemplo do
que já ﬁzemos para a educação.
Pergunto: porque não fortalecermos todos os
meios cabíveis no campo jurídico para cobrirmos a
dívida que existe, principalmente na Previdência e
que ultrapassa 400 bilhões? Essa dívida não é dos
trabalhadores e nem dos aposentados, mas sim de
responsabilidade do setor econômico.
Outra coisa, precisamos também buscar outros
meio de falar na Previdência, pois cerca de 1/3 da população economicamente ativa do nosso País trabalha
sem carteira assinada, como autônomos.
Srªs e Srs. Senadores, para enriquecer o debate
gostaria ainda de falar um pouco sobre dados previdenciários comparativos com outros países como França,
Grã-Bretanha, Chile e Estados Unidos da América.
Creio que todos acompanharam os protestos da
população francesa devido à proposta daquele Governo em aumentar a idade para aposentadoria.
Mas, pasmem! A situação dos brasileiros é, de
longe, muito mais perversa.
O primeiro dado que salta aos olhos sobre o famigerado déﬁcit previdenciário brasileiro é em relação
às contribuições dos empregados e empregadores se
comparadas com os demais países, haja vista que aqui
o empregado recolhe 11% e o empregador 20%.
Na França, segundo dados divulgados pelo Jornal Zero Hora, de 24 de outubro de 2010, os servidores públicos deduzem 7.85% e os privados recolhem
10.55%. Não consta alguma informação a respeito
de recolhimentos dos empregadores, o que deduz-se
que seja zero.
Na Grã-Bretanha, conhecida como Reino Unido,
o empregado, em similitude ao sistema brasileiro, recolhe 11%, mas o empregador recolhe apenas 12.8%, ou
seja, 7.2% a menos que os nossos empregadores.
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Já nos Estados Unidos, a contribuição é bem inferior a nossa. Tanto empregados como empregadores
recolhem apenas 6.2%.
No Chile, o sistema foi privatizado em 1981, e
consiste numa capitalização individual para cada segurado, com contribuições de 10% por parte do empregado e de 1% a 2% do empregador.
Como vemos, se analisarmos apenas a capacidade contributiva, não existem chances de a previdência
brasileira ser deﬁcitária. Pois na França a contribuição
máxima chega a 10.55% (se considerarmos de zero
a contribuição do empregador) enquanto que no Brasil empregado e empregadores contribui com 31% no
total, quase o triplo do recolhimento francês.
Na Grã-Bretanha os 11% do empregado somado aos 12.8% do empregador perfazem um total de
23.8%, bastante aquém do recolhimento dos 31%
brasileiros.
Por ﬁm, se somarmos as contribuições dos chilenos e dos americanos, 12% e 12.4% respectivamente, não chegam nem perto do nosso índice, que devo
repetir: somam 31%. Em resumo, os americanos e os
chilenos recolhem para o sistema previdenciário menos da metade que os brasileiros.
É até justiﬁcável que esses países tenham problemas com as contas previdenciárias, mas no Brasil não
dá para entender! Eles não ﬁzeram o dever de casa!
Nossos trabalhadores são os que mais recolhem
para o sistema e os que tem a aposentadoria mais perversa. E, ainda assim, existe uma corrente majoritária
que induz a população a acreditar que é preciso uma
reforma para prejudicar ainda mais os trabalhadores.
Além das contribuições dos trabalhadores e empregadores, temos fontes próprias da Seguridade
Social, garantidas no art. 195 do texto constitucional,
como a receita dos concursos de prognósticos, do importador de bens e serviços, sobre o lucro, a receita
ou o faturamento, etc.
Em verdade o que temos é um sistema desigual,
com pesos e medidas diferentes. Enquanto no serviço
público a aposentadoria em janeiro de 2011 poderá chegar a R$ 30 mil, sem incidência do fator previdenciário,
o teto do Regime Geral é de R$ 3.689,66. E, ainda,
neste caso, se o segurado for mulher, poderá perder
quase 50% do benefício e, se homem, 40%.
Calculo que para o trabalhador do regime geral
aposentar com a integralidade deverá trabalhar 5 anos
a mais que os servidores dos três poderes da União.
Isso é um absurdo, é inadmissível, é uma grande injustiça com os trabalhadores do regime celetista.
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Ao contrário do que tenta a maioria, entendo que
não precisamos de uma reforma previdenciária, precisamos sim é mudar o Fator Previdenciário.
Lamentavelmente a Previdência Social, em especial o Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
tornou-se alvo de manobras contábeis de setores da
sociedade que, no meu entendimento, só fortalecem
a previdência privada em detrimento da previdência
pública. Lembro aqui de uma frase do presidente Luis
Inácio Lula da Silva dita no Rio de Janeiro: “Vamos
parar com essa história de dizer que a previdência é
deﬁcitária”
Dados da ANFIP, divulgados no Relatório da Seguridade Social 2009, revelam que “apesar das adversidades devido à crise econômica mundial, o superávit do
sistema Seguridade Social foi de R$ 32,6 bilhões”.
A Associação entende ainda que superávit da
seguridade indica que o governo está repassando
recursos para o Resultado Primário. Nos últimos dez
anos a soma do resultado primário do tesouro nacional
praticamente se iguala ao Superávit da Seguridade,
comprovando que a tese está correta.
Vale ressaltar que o texto constitucional, no art
165, § 5º, determina que a Lei Orçamentária compreenderá três orçamentos: ﬁscal, da seguridade e de
investimentos. Acontece porém que o projeto do governo apresenta o orçamento ﬁscal e da seguridade
praticamente juntos, sendo difícil ter uma idéia clara
de um e outro. Além do que os relatórios mensais de
execução orçamentária e ﬁnanceira não trazem os resultados da seguridade de forma que possa ser efetuado um comparativo simpliﬁcado.
E, para constar, os dados das renúncias tributárias
previdenciárias mostram que a estimativa dessas renúncias no próximo exercício soma R$ 21.2 bilhões, o que
signiﬁca 0.54% do PIB. São recursos que deixarão de
entrar nos cofres do Tesouro Nacional e que deveriam
custear o sistema. Porque temos essa renúncia?
Por ﬁm, Srªs e Srs., quero enfatizar que sou totalmente favorável, conforme publicado em 2 livros
(2005/2006) que retiremos a contribuição sobre a folha
de pagamento e que ela seja transferida para o faturamento ou o lucro.
Sr. Presidente, ao ﬁnalizar minha participação no
debate eu disse a todos: “Confesso, de coração e alma
para vocês, que sei, sinceramente, que esse seminário
é muito importante.
Dediquei minha vida lutando por esse tema previdência social. Gostaria que vocês entendessem que
o que nós queremos é justiça para quem paga a previdência.
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Eu acredito nesta proposta de fazer uma previdência onde se faça diferença entre o que é assistência social e previdência contributiva. Não é justo que o
operário, o trabalhador pague para que os salários do
Executivo, Legislativo e Judiciário se aposentem com
salários que podem chegar a R$ 30 mil.
Coloquem-se, por favor, no lugar desses trabalhadores que descontam um percentual, religiosamente,
de seus salários e na hora da aposentadoria recebem
a metade e a cada ano recebem menos.
Vocês gostariam de ter hoje, uma aposentadoria
como a que tem os trabalhadores do regime geral? Pagar, mas não receber? A quem interessa isso?
Enﬁm, eu vou rezar a cada minuto. Vou até fazer
um culto ecumênico para que a gente tenha uma previdência justa e universal!!!
Muito obrigado e meu abraço a todos!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, acuso o falecimento, na manhã desta terça-feira, em Porto Alegre, aos 83 anos, do jornalista
Flávio Alcaraz Gomes.
Atualmente ele comandava o Programa Guerrilheiros da Notícia, na TV Pampa. Ele havia sido internado
no Hospital Moinhos de Vento neste ano por causa de
uma pneumonia.
O velório está previsto para começar às 16h no
Crematório Metropolitano e a cerimônia de cremação
está marcada para as 11h desta quarta-feira.
Ele ajudou a fundar a Rádio Guaíba e comandou
o programa Guerrilheiros da Notícia na emissora.
Alcaraz ainda apresentou os programas Fórum e
Guerrilheiros da Notícia na antiga TV Guaíba.
Até setembro de 2007, o jornalista tinha uma coluna diária no Correio do Povo.
Alcaraz contou em uma entrevista à Rádio Guaíba,
em novembro de 1974, como encarava a proﬁssão:
Eu tenho uma ﬁlosoﬁa e método de análise jornalística dos quais nunca abrirei mão. Sou
um proﬁssional de opinião. Se isso desagradar
a alguns, ou a muitos, paciência. Eu preﬁro
permanecer honesto com a minha consciência a bancar o bonzinho ao água morna. Eu,
como repórter, procuro ser como um fotógrafo.
Retratar a realidade e transmiti-la intacta e às
vezes com a sua interpretação.
Sr. Presidente, Flávio Alcaraz Gomes nasceu em
Porto Alegre, em 25 de maio de 1927. Seu avô, Joaquim Alcaraz, foi um dos primeiros diretores do jornal
Correio do Povo. Depois de ter concluído o curso de
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Direito em 1949, foi estudar na Sorbonne, em Paris,
entre 1950 e 1952.
Ao voltar para Porto Alegre, começou a trabalhar
como repórter de polícia do jornal Folha da Tarde, jornal
vespertino da Companhia Jornalística Caldas Júnior.
Como repórter, atuou na Copa do Mundo de 1958
e na Copa do Mundo de 1970. Cobriu o sequestro pelos tupamaros do cônsul do Brasil no Uruguai. Também
atuou na Guerra do Vietnã como correspondente no
Oriente Médio e Europa.
Os livros escritos por ele foram “Diários de um
Repórter”, “Eu Vi! Itinerários de um repórter”, “Morrer por Israel”, “Um Repórter na China”, “Transamazônica – A redescoberta do Brasil”, “A rebelião
dos jovens” e “Prisioneiro 30.310”.
Srªs e Srs., peço, respeitosamente, a esta Casa,
que seja aprovado em nome da bancada gaúcha, aqui
no Senado, requerimento de “Voto de Pesar” pelo falecimento do ilustre jornalista.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela SrªVanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Quanto aos oito pronunciamentos
de V. Exª, a Mesa atenderá o seu pedido na forma do
Regimento, Senador Paulo Paim.
Dando continuidade, passamos a palavra, para
utilizar o tempo de comunicações inadiáveis, em permuta comigo, Senadora Vanessa Grazziotin, à Senadora Marta Suplicy, por cinco minutos, e, certamente,
um tempo a mais de prorrogação.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Senadora Vanessa, agora na Presidência.
Nesse ﬁm de semana, os jornais debateram muito
artigos prós e contras sobre os primeiros 100 dias da
Presidenta Dilma. Eu também gostaria de fazer aqui
essa avaliação. Mais do que amparados pela última
pesquisa CNI/Ibope, que aponta que a aprovação do
Governo Dilma é de 56% e que 74% da população
conﬁam na Presidenta, é necessário que a gente exponha todas as medidas que justiﬁcam esse índice tão
privilegiado, tão alto.
Só em ações que consolidam a promessa da
Presidenta de promover a aﬁrmação de políticas públicas voltadas para as mulheres, Dilma anunciou um
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conjunto de medidas visando garantir a todas as brasileiras, pelo Sistema Único de Saúde, o atendimento
adequado, seguro e humanizado, desde a conﬁrmação
do parto, o pré-natal até o parto propriamente dito e
os dois primeiros anos da vida do bebê.
Para essa Rede Cegonha, que assim foi chamada, foram destinados R$10 bilhões do Orçamento do
Ministério da Saúde, que serão investidos na mulher,
na área reprodutiva, até 2014.
Ainda na área da saúde, tivemos ações de fortalecimento na rede de prevenção diagnóstica, tratamento de câncer, em que vão ser investidos R$4,5
bilhões. Também foram investidos termos de compromisso com 419 Municípios para a construção de 718
creches de educação infantil. Serão R$800 milhões
para a construção dessas unidades, que vão atender
140 mil crianças.
No que diz respeito a geração de renda, no campo
das políticas públicas destinadas à mulher, a Secretaria
de Políticas para as Mulheres no Governo Dilma assinou com a Caixa Econômica Federal um protocolo de
intenções que prevê o acesso ao Microcrédito Produtivo
Orientado e aos demais serviços ﬁnanceiros do banco
para que a mulher possa se tornar uma microempresária, que possibilitem o seu desenvolvimento, a sua
autonomia ﬁnanceira. Isso também é para incentivar
a sustentabilidade econômica feminina, que é um dos
fatores preponderantes para promover a política de
erradicação da miséria no País.
Especiﬁcamente na área econômica, todos nós
acompanhamos, em fevereiro, quando a Ministra do
Planejamento, Miriam Belchior, junto com o Ministro
da Fazenda, Guido Mantega, propuseram um corajoso
plano de ajuste ﬁscal, que reiterou o compromisso com
esse pilar fundamental da política macroeconômica do
seu Governo. Os cortes alcançaram R$50 bilhões de
despesas da União. Essa austeridade permitiu preservar os recursos para a área social, tão importante
compromisso de campanha da Presidenta.
Vale lembrar que uma das suas primeiras iniciativas foi o reajuste em 45,5% dos benefícios do Programa Bolsa Família, que beneﬁciaram 12,9 milhões
de famílias – cerca de 50 milhões de pessoas. Outra
medida foi a questão do salário mínimo, onde a Presidenta conseguiu garantir, mesmo com custo ﬁscal
adicional de R$16 bilhões por ano, um aumento do
salário mínimo real e, ao mesmo tempo, um controle
inﬂacionário.
Na área da infraestrutura, Dilma lançou o PAC
Mobilidade Grandes Cidades, que vai permitir um sistema de transporte urbano muito melhor do que o que
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temos hoje e vai implantar sistemas estruturantes de
transporte coletivo nas 24 maiores cidades do Brasil
em que haja acima de 700 mil habitantes. Vai beneﬁciar, então, 39% da população brasileira, e serão destinados R$18 bilhões até 2014.
É importante salientar que esses projetos vão
atender à ampliação da capacidade do transporte público coletivo nessas cidades e vão promover a integração intermodal, tanto física quanto tarifária, que é a
batalha que comecei em São Paulo, no nosso governo
na Prefeitura, do bilhete único, que, agora, precisa ser
estendido pelo Brasil todo.
Na tarefa de garantir crescimento e desenvolvimento para o País, Dilma anunciou cerca de R$8,5
bilhões, nos próximos cinco anos, para a área de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção de 25
novas subestações. E, na última semana, a Presidenta
também encaminhou ao Congresso uma importante
proposição que comprova o seu compromisso com o
setor produtivo e o fomento ao empreendedorismo no
nosso Brasil.
Trata-se do projeto de lei que cria a Secretaria
de Micro e Pequena Empresa no âmbito da Presidência da República. Aliás, ao longo de toda a campanha
eleitoral – os senhores devem estar lembrados e vocês
também, que estão nos assistindo nas suas casas –, a
nossa Presidenta não se cansou de destacar a importância da micro e pequena empresa para a economia
brasileira. Elas representam cerca de 25% do Produto
Interno Bruto no Brasil e quase 99% dos negócios realizados no País, sendo responsáveis, ainda, por 16,5
bilhões de empregos formais.
Com essa medida, a Presidenta Dilma marca
mais um gol de placa na institucionalização de políticas prioritárias no seu Governo.
Bom, a gente podia citar até mais coisas, mas
eu acho que, dentro do que citei, dá para entender a
dimensão do que já foi feito em tão pouco tempo. Ela
também tem conduzido a relação com o Executivo de
forma a consolidar uma relação de diálogo e, ao mesmo
tempo, a política externa, que não podemos esquecer,
de aﬁrmação da soberania nacional.
De quebra, nós ainda recebemos a notícia de
que o Brasil se tornou um País ainda mais seguro para
os investidores. A Agência Fitch Ratings melhorou a
classiﬁcação do Brasil no exterior, o que signiﬁca mais
investimento internacional.
Bom, todas essas informações aqui citadas mostram que, contra fatos não há argumentos, ou seja, a
Presidenta já deu as tintas, já deu o caminho de como
ela pretende conduzir o seu Governo. E parece que
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a população do Brasil está entendendo e está aprovando.
Muito obrigada, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa agradece-lhe e cumprimenta
V. Exª pelo pronunciamento, ao tempo que a convida
para continuar a direção dos nossos trabalhos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Questão de ordem.
A Sra. Vanessa Grazziotin deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – ... por permuta com o Senador Cristovam.
Pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª, desde que
assumiu a Vice-Presidência da Casa, tem sido rígida
com referência ao Regimento. Há poucos instantes,
V. Exª foi à tribuna e a Senadora Vanessa, não sei se
por esquecimento, deixou V. Exª primeiro falar uns três
a quatro minutos para depois marcar o tempo. Eu só
queria fazer essa observação e contar com a mesma
tolerância que teve a Senadora Vanessa com a minha
pessoa, quando eu for à tribuna.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra a Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Obrigada, Srª Presidenta.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras, o que me traz à tribuna no
dia de hoje é um tema muito caro para o Brasil e, sobretudo, para o meu Estado do Amazonas, para minha
querida cidade de Manaus.
Nós conseguimos, com muita luta, fazer com que
o Brasil se destacasse internacionalmente por conta
de que sediará as competições esportivas mais importantes do mundo. Em 2014, receberemos o Mundial
de Futebol, a Copa do Mundo. Logo em seguida, dois
anos depois, estaremos, Senador Paulo Paim, recebendo um outro grande evento esportivo: as Olimpíadas. Estas ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro,
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que já começa a se preparar para receber evento de
tamanha magnitude.
Já a Copa do Mundo de Futebol acontecerá de
forma simultânea em 12 Estados, em 12 capitais brasileiras. E é importante registrarmos a preocupação
do Governo anterior, Senadora Marta, de fazer com
que todas as regiões estivessem representadas e recebessem também esse evento esportivo dos mais
importantes. De tal forma que, além do Estado de Mato
Grosso, da cidade de Cuiabá, localizada na Região
Centro-Oeste, teremos uma sede – Senador Mário
Couto, V. Exª sabe – na Região Norte, na nossa belíssima Amazônia, na cidade de Manaus.
Gostaríamos imensamente que, assim como Manaus, a cidade de Belém pudesse receber também a
Copa do Mundo, mas, pelas condições técnicas, geográﬁcas, Manaus foi a cidade escolhida para representar a Amazônia e sediar jogos desse campeonato
importante.
Semana passada, assistimos ao início de uma
discussão, de uma polêmica entre o Presidente da FIFA
e membros do Governo brasileiro e da própria CBF, o
Presidente Ricardo Teixeira. Joseph Blatter nos acusou de estarmos mais atrasados, a três anos do campeonato, do que estava a África do Sul, a última sede
desse mundial. Obviamente que o Governo brasileiro
e o Presidente da CBF reagiram de forma dura.
Entretanto, quero aqui, desta tribuna, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dispor de forma muito
aberta e, principalmente, muito franca, pois acho que
esse é o nosso papel. Falar de forma muito franca das
diﬁculdades, Senador Paim, que estamos encontrando
no Brasil, vivenciando, sobretudo, na minha cidade de
Manaus. Talvez seja a construção da arena da cidade
de Manaus uma das mais adiantadas do Brasil. Temos
problemas em relação à mobilidade urbana, que precisa ser resolvida e está a caminho de ser resolvida.
Entretanto, neste momento, quero me referir à reforma
do novo aeroporto da cidade de Manaus, obra esta que
está a cargo, Senador Paim, da Infraero, uma empresa
pública do Governo Federal.
Mesmo quando eu estava, na legislatura passada,
na Câmara dos Deputados, inúmeras vezes tivemos
audiências com a Infraero, conversas com a Infraero,
convidamos representantes da Infraero para irem à
Câmara dos Deputados a ﬁm de tratarem do assunto. E cada vez que conversávamos com a Infraero ela
dizia: daqui a quatro meses sai o projeto básico do
novo aeroporto da cidade de Manaus – que, aliás, é
o aeroporto mais antigo em operação do Brasil. Em
1976, ele foi o aeroporto mais moderno do Brasil, o
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primeiro do Brasil a ter ﬁnger, aquele túnel que liga
a aeronave até o terminal de passageiros, em 1976.
De lá para cá, o aeroporto não sofreu nenhuma intervenção de reforma, nenhuma ampliação, nenhuma
melhoria, absolutamente nada. Então, é um aeroporto
ultrapassado pelo tempo, tem mais de três décadas,
e a Infraero nos prometendo – isso já há mais de dois
anos – que daqui a três meses sairá o projeto básico,
daqui a dois meses sairá o projeto básico...
Eis as manchetes dos nossos jornais, de alguns
dos jornais da cidade de Manaus, na semana passada: “Aeroporto ﬁca pronto após a Copa de 2014”. Vamos ver outra manchete: “Projeto do aeroporto estará
pronto dia 30”. Projeto básico do aeroporto, e não o
projeto já iniciado das obras!
Ora, Sr. Presidente, é óbvio que uma situação
como esta deve nos remeter não só a uma preocupação, mas deve nos remeter à necessidade de que
desenvolvamos, nós da Bancada do Amazonas, uma
forte ação perante a Infraero para que essas obras se
iniciem. Porque não é possível! Se continuarem as coisas como estão, Manaus já estará fora da Copa das
Confederações, que acontece um ano antes, porque
não há hipótese nem possibilidade, a continuar a previsão do calendário estabelecido pela Infraero, de concluir as obras do aeroporto até o ano de 2013.
Segundo, Sr. Presidente, nós não estamos falando
de uma cidade qualquer ou de um aeroporto qualquer,
não. O aeroporto da cidade de Manaus, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, é o terceiro aeroporto do
Brasil em movimentação de cargas, e nós sabemos
que a fonte de recursos dos aeroportos brasileiros não
é nem tanto a movimentação de passageiros, é muito
mais a movimentação de cargas.
Portanto, o aeroporto da cidade de Manaus, capital que abriga o maior polo eletro-eletrônico do nosso
continente, é um aeroporto lucrativo para a Infraero,
um aeroporto que canaliza recursos para a Infraero.
Portanto, não tem desculpa nenhuma, nenhuma desculpa para tratar a nossa reforma da forma como vem
tratando. Aliás, em reunião recente com o Ministro dos
Esportes, na cidade de Manaus, que tem sido muito
operoso nessa questão – na próxima quinta-feira, o
Governador do meu Estado, o Governador Omar Aziz,
deverá estar aqui em Brasília para uma audiência com
o Ministro Orlando Silva, para tratar dos problemas da
Copa do Mundo, na cidade de Manaus –, o Governador,
numa reunião recente na minha cidade, com o Prefeito,
nos disse que não estava prevista no projeto básico a
construção de uma segunda pista. E nós dissemos ao
Ministro: – Não, está prevista sim a construção de uma
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segunda pista. Ora, nós temos razão e o Ministro tem
também, porque, até então, sequer o projeto básico
está concluído – até então, Sr. Presidente, sequer o
projeto básico está concluído.
Já apresentei um requerimento na Comissão de
Infraestrutura para que convoquemos o Presidente da
Infraero para vir falar especiﬁcamente do aeroporto de
Manaus. Iremos com ele, toda a Bancada do Estado,
para tratar desse assunto. E repito que aqui não vai
uma crítica à Presidenta Dilma, não, porque sei que
a preocupação nossa é também a dela. Aqui vai uma
crítica, sim, à direção da Infraero, que não pode continuar tratando o aeroporto de Manaus com tamanho
descaso. E eu falo isso, Sr. Presidente, num momento em que a paciência se vai. Se vai porque estamos
tratando do assunto há dois anos e, há dois anos, a
Infraero não vem falando a verdade nem tratando o
assunto com a seriedade que ele merece ser tratado,
com a nossa bancada. Todas as vezes eles dizem que,
daqui a três meses, estará pronto o projeto básico. Ora
tem segunda pista, ora não tem mais segunda pista.
Qual é mesmo o problema? Falta de recursos eu já
disse que não é. O aeroporto da cidade de Manaus é
o terceiro em movimentação de cargas do Brasil, perdemos somente para Guarulhos e Viracopos. Somos
o terceiro e somos tratados desse jeito!?
Não podemos correr qualquer risco de perder a
cidade de Manaus como uma das sedes da Copa do
Mundo.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senadora Vanessa, me permite um aparte?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – De perdermos a cidade de Manaus como uma
das sedes da Copa do Mundo.
Pois não.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senadora Vanessa, que foi brilhante Deputada, eu gostaria
de prestar solidariedade a V. Exª em dois pontos do
seu discurso. Primeiro a essa defesa veemente, com
toda legitimidade, que a senhora empreende da tribuna do Senado. Manaus é importantíssima. Teve uma
conquista extraordinária que é ser uma das sedes da
Copa do Mundo. Uma outra coisa que eu gostaria muito
de aproveitar o seu pronunciamento para fazer é dar
um depoimento de solidariedade ao nosso Ministro Orlando, que eu sei que é do seu partido e talvez um dos
ministros que mais se esforce, que mais trabalhe, que
mais lute em favor do esporte. Eu estava ao lado dele
quando conquistamos as Olimpíadas em Copenhague.
Ele tem feito uma cruzada heróica por este País para
que as nossas obras andem a tempo. Agora é essa fase
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de projetos e depois obras. Nós do Congresso precisamos prestigiá-lo, precisamos aplaudi-lo, sobretudo
porque setores da imprensa têm feito críticas que não
são justas e, pior, muitas vezes falando da honestidade
de um ministro que é um abnegado. Nós não podemos
desonrar nossos homens públicos, sobretudo esses
que têm essa capacidade de trabalho, essa honradez
moral e, acima de tudo, o espírito público que tem o
Ministro Orlando. Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu agradeço o aparte de V. Exª.
Para concluir, Sr. Presidente e Senador Crivella,
devo dizer que já havia falado instantes antes, momentos antes de V. Exª chegar ao plenário, sobre a
dedicação do Ministro Orlando Silva em relação principalmente à realização da Copa do Mundo. Há alguns
dias, ele esteve na cidade de Manaus, como passou
por todas as doze cidades-sede da Copa do Mundo,
reunindo Governadores, Prefeitos, autoridades envolvidas nessa área.
Nesta quinta-feira, o Governador do meu Estado
estará aqui para uma reunião com o Ministro Orlando
Silva, que está procurando ajudar a cada um dos doze
Municípios na resolução dos seus problemas.
Concordo com V. Exª. Agradeço a referência que
faz ao Ministro Orlando Silva que não é apenas a ele,
mas entendemos como uma referência a todo o nosso partido, à militância que vê na nossa política uma
forma de melhorar a vida das pessoas, a vida da coletividade.
Assim é o nosso procedimento, assim tem sido.
Se nós acompanhamos o Presidente Lula durante os
oito anos de sua administração, se acompanhamos a
Presidenta Dilma agora é porque entendemos que eles
são o melhor para o Brasil, que as mudanças pelas
quais tantos lutamos e sonhamos vêm acontecendo,
vêm acontecendo, talvez não no ritmo que pudesse
ser, mas vêm acontecendo.
Hoje temos o Estado brasileiro sendo fortalecido e temos muito orgulho de ser parte desse projeto,
principalmente por meio da participação do Ministro
Orlando Silva no Ministério dos Esportes.
Agradeço a V. Exª.
Para concluir, Senador Paulo Paim, quero repetir
aqui, se V. Exª me permite, porque o tempo acaba, para
concluir com poucas palavras e repetir tudo o que eu
disse com relação à Infraero.
A Infraero não pode continuar com o tratamento
que vem dando ao aeroporto da cidade de Manaus.
Não pode. Isso é muito grave, mas é muito grave mesmo, Sr. Presidente. A nossa bancada está atenta, está
mobilizada. Estaremos, espero que muito breve, nesta
semana ainda, com o Presidente da Infraero que deverá
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vir aqui à Comissão de Infraestrutura. Temos matérias
de dois anos em que a própria Infraero diz “daqui a
alguns meses sai o projeto básico”. E, agora, ela prometeu para o dia 30. Eu ainda não conheço o projeto
básico do aeroporto de Manaus, mas, ou se aceleram
essas reformas ou a nossa cidade corre o sério risco
de perder a sede da Copa do Mundo.
Muito obrigada, Presidente.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin.
Concordo com V. Exª na linha de que muitas vezes a gente faz algum questionamento aqui e alguns
acham que é contra alguém. Não é contra ninguém, é
a favor do seu Estado e do aeroporto.
Senador Mário Covas...Mário Couto! Mas lembrei
bem, não é? Sei que V. Exª tinha e tem um carinho por
ele, como eu também demonstrei isso da tribuna.
Passo a palavra ao Líder da Minoria, Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
posso cumprimentar os Senadores e Senadoras porque é a primeira vez que vejo este plenário totalmente
vazio. Mas falo à Rádio Senado, falo à TV Senado.
Presidente Paim, hoje venho com muita tristeza
falar nesta tribuna e com uma preocupação muito grande. V. Exª que sei é um democrata autêntico. Tristeza,
meu querido Pará, meu querido Brasil, em ver nos noticiários dos jornais, em tomar conhecimento da notícia
de que a Vale do Rio Doce foi tomada de assalto.
Que tristeza! Caminhamos tanto, avançamos
tanto no processo democrático deste País. No ano de
2011, depois de cem dias de Governo da Presidenta
Dilma, a imposição: a Vale agora é do Governo. Deus
meu, será que nós estamos chegando ao que chegou
a Venezuela? Será que o Brasil está virando a Venezuela, meu Deus do Céu? Minha Nossa Senhora de
Nazaré, minha querida padroeira, essa é a realidade
deste País hoje? A maior empresa brasileira, a empresa que mais cresceu no mundo nos últimos tempos, a segunda maior mineradora do mundo! Aonde
vamos chegar?
A Câmara dos Deputados na mão do Governo,
o Senado na mão do Governo e as grandes empresas na mão do Governo. Por que tiraram o Sr. Agnelli?
Para colocar alguém do Governo e fazer o que o Governo quer.

ABRIL 2011
09572

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É verdade! Um orador, ainda há pouco, desta tribuna, disse: “Contra fatos não há argumentos”. Eu repito
isso aqui: contra fatos não há argumentos. É um fato,
é verídico. Não se pode contestar. O Governo tomou a
Vale do Rio Doce, Brasil! O Governo está implantando
neste País uma ditadura, Brasil! Acorda, Brasil! Eu já
tenho dito isso há mais de três anos.
O Governo faz o que quer. Uma empresa que foi
privatizada em 1997, naquela época, faturava, Brasil,
R$500 milhões. Na gestão do Presidente que está
saindo, porque não obedeceu ao Lula, não obedeceu
à Dilma, chegou a R$30 bilhões. Vai ser privatizada,
acharam ruim, e a empresa se tornou a segunda mineradora do mundo. O que será dela? O que será desta
empresa na mão do Governo? Ela se tornará cabide
de emprego, Brasil, assim como os Correios e outras
empresas que o Governo toma conta.
Parece um pesadelo. Meu Deus, quando eu poderia imaginar que um dia, na minha vida pública, eu
ia subir na tribuna do Senado Federal com tremenda
decepção e dizer que nós estamos retrocedendo na
democracia?!
O Governo manda no Bradesco. O Governo manda em quem quiser. O Governo mandou o nome: eu
quero este. Neste aqui eu mando. Eu posso fazer o
que quero. A mineradora é minha e acabou a história.
Não tem contestação.
O que é isso, Brasil? O que é isso, Brasil?
Eu não deixo o Senado Federal funcionar. Só
funciona quando eu quiser. As medidas provisórias
impõem ao Senado. As medidas provisórias impõem
à Câmara. Eu faço o que quero.
Estamos caminhando na mesma direção da Venezuela, na mesma direção da própria Argentina, que
começou a calar a imprensa. Nós começamos a tomar
as grandes mineradoras, as grandes empresas nacionais. E essa é a mais importante de todas.
Não perderemos mais eleição nenhuma! Não
perderemos mais eleição nenhuma com a Vale do Rio
Doce na mão! Venha quem quiser, de onde vier. Não
perderemos mais eleição nenhuma com a Vale do Rio
Doce na mão!
Recolhia a Vale do Rio Doce, em 1996, Senador,
R$31 milhões só de imposto para o Brasil; recolhe
hoje R$1,1 bilhão. A previsão da Vale para se tornar
a maior mineradora do mundo era de apenas um ano.
E o Governo a toma de assalto para tomar conta dos
seus próprios interesses.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer, Sr. Presidente.
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A caminho da Venezuela, Brasil! A caminho da
Venezuela, Brasil!
Eu desço desta tribuna na tarde de hoje indignado, triste, preocupado com os destinos deste País.
O mundo inteiro deve estar se perguntando: por que
o Governo brasileiro tomou a Vale do Rio doce? Para
não perder mais eleições, para empregar quem quiser. Se não bastasse a criação de tantos ministérios
para empregar tantos amigos petistas, agora tomam
a Vale do Rio Doce.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu sei
que é inglória, Senador Paim, esta minha atitude desta
tribuna, mas ali está uma moça com uma caneta na
mão, registrando o meu pronunciamento. Essas mesmas moças, que exercem a função de taquígrafas, registraram vários pronunciamentos meus aqui, Brasil,
falando da nossa democracia. E tudo o que eu falei
há três anos está acontecendo, detalhe por detalhe,
Brasil! Está acontecendo!
Estamos caminhando mais rápido; com mais
inteligência, lógico. Com mais inteligência. Calamos
primeiro o povo. Calamos o povo!
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
descer.
Calamos o povo, Senador Paim. Demos dinheiro para o povo. O povo brasileiro é pobre. O povo brasileiro precisa. Calamos o povo! Calamos o Senado!
Aqui só vota o que o Presidente quer. Aqui ele tem a
maioria. Aqui ele manda! Aqui os Senadores fazem
o que o Presidente quer! Lá na Câmara Federal é
muito pior que aqui! Tiramos o direito de legislar dos
Parlamentares Colocamos uma algema em cada um.
Aqueles que não querem seguir o meu caminho só
têm o direito – e olhe lá! – de subir à tribuna para falar
alguma coisa – e olhe lá! – ainda criando caso para
não cortarem as suas vozes.
Há poucos dias cortaram esta voz. Eu tive que
descer desta tribuna. E eu faço questão de registrar
os erros, como registrei ainda agora, para mostrar a
perseguição patente àqueles que querem a democracia e os direitos neste País.
E agora? Agora eles fazem o fator principal: pegam as grandes empresas nacionais, que ﬁcam nas
mãos deles para fazerem o que quiserem!
O que é isso, Brasil? O que é isso, Brasil? O que
é isso, Brasil? É democracia, Brasil?
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Ah, América Latina, coitada de ti! Coitada de ti,
América Latina! Aos poucos, tu vais sofrendo o massacre dessa ditadura maldita que já entrou neste País
por algum tempo e contra a qual nós já lutamos tanto!
Parece que ela forma raiz novamente; parece que ela
ﬂui novamente; parece que ela brota novamente neste
País tão querido por todos nós que clamamos, sempre,
em cada coração, a democracia brasileira.
Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eu vou ler aqui, rapidamente, um requerimento.
Nos termos do art.118, inciso VII, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar
pelo falecimento de Flávio Alcaraz Gomes.
Eu agradeço ao Senador Paulo Davim, que, em
concordância comigo, permitiu que eu falasse da morte desse jornalista e é o tema que ele vai abordar em
seguida, sobre a situação do diploma de jornalista.
Acuso o falecimento do jornalista Flávio
Alcaraz Gomes, na manhã desta terça-feira,
em Porto Alegre, aos 83 anos. Atualmente,
ele comandava o programa Guerrilheiros da
Notícia, da TV Pampa. Ele havia sido internado no Hospital Moinho de Vento, ainda neste
ano, por causa de uma pneumonia. O velório
está previsto para começar hoje, às 16 horas,
no Crematório Metropolitano. E a cerimônia
de cremação está marcada para as 11 horas
desta quarta-feira.
Flávio Alcaraz Gomes ajudou a fundar a
Rádio Guaíba, comandou o programa Guerrilheiros da Notícia na emissora; ainda apresentou os programas Fórum e Guerrilheiros da
Notícia na antiga TV Guaíba. Até setembro de
2007, o jornalista tinha uma coluna diária no
Correio do Povo. Alcaraz contou numa entrevista à Rádio Guaíba, em novembro de 1974,
como encarava a proﬁssão de jornalista.
Dizia ele: eu tenho uma ﬁlosoﬁa e método
de análise jornalística dos quais nunca abrirei
mão. Sou um proﬁssional de opinião. Se isso
desagradar a alguns ou muitos, paciência. Eu
preﬁro permanecer honesto com a minha consciência a bancar o bonzinho ou água morna.
Eu, como repórter, procuro ser um fotógrafo,
retratar a realidade e transmiti-la intacta, às
vezes, com a sua interpretação.
Flávio Alcaraz Gomes nasceu em Porto
Alegre, em 25 de maio de 1927. Seu avô, Joaquim Alcaraz, foi um dos primeiros diretores do
jornal Correio do Povo. Depois de ter concluído
o seu curso superior em 1949, foi estudar na
Sorbonne, em Paris, entre 1950 e 1952.
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Ao voltar para Porto Alegre, começou a trabalhar
como repórter de política do jornal Folha da Tarde,
jornal vespertino da companhia jornalística Caldas
Júnior.
Como repórter, atuou na Copa do Mundo de 58
e na Copa do Mundo de 70. Cobriu o seqüestro pelos
Tupamaros do Cônsul do Brasil no Uruguai. Também
atuou na guerra do Vietnã, como correspondente no
Oriente Médio e na Europa. Os livros escritos por ele
foram: Diários de um Repórter, Eu Vi, Itinerário de
Um Repórter, Morrer por Israel, Um Repórter na
China, Transamazônica, A Redescoberta do Brasil,
a Rebelião dos Jovens e Prisioneiro nº 30310.
Peço, respeitosamente, que esta Casa aprove,
em nome da Bancada gaúcha, Senador Paulo Paim,
Senador Pedro Simon e Senadora Ana Amelia, voto
de pesar pelo falecimento do ilustre jornalista.
Será tomado o procedimento regimental.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 332, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 218, VII, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Pesar, aos familiares do jornalista
Flávio Alcaraz Gomes, falecido nesta manhã de terçafeira, em sua casa em Porto Alegre (RS), devido às
complicações de uma pneumonia.
Ele ajudou a fundar a Rádio Guaíba e comandou
o programa “Guerrilheiros da Notícia”, também apresentou o mesmo programa na antiga TV Guaíba. Ele
possuía uma coluna diária no jornal Correio do Povo,
até setembro de 2007, e atualmente apresentava o
programa “Guerrilheiros da Notícia” na TV Pampa.
Como repórter atuou nas copas do mundo de
1958 e 1970 (nesta cheﬁando todas as emissoras de
rádio do Brasil que transmitiam do México). Cobriu
o sequestro pelos tupamaros do cônsul do Brasil no
Uruguaio. Trabalhou na guerra do Vietnã e como correspondente no Oriente Médio e Europa.
Homem do rádio, perseguiu a notícia pelos quatro cantos do mundo, deixando uma história de credibilidade e sucesso.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará os votos de pesar
solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N° 333, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 332, § 1° do Regimento Interno do Senado Federal, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n° 184, de 2006, de
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autoria da Senadora Roseana Sarney, que “autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do
Médio Mearim – UFEMME, com sede no Município de
Pedreiras, Estado do Maranhão”
Sala das Sessões, 4 de abril de 2011.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Senador Paulo Davim, agradeço a V. Exª pela notícia que recebemos agora e passo a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores presentes,
antes de dar início ao pronunciamento desta tarde, é
com satisfação que registro a presença, na tribuna de
honra, do Deputado Estadual do Rio Grande do Norte
Hermano Morais, brilhante parlamentar, que tem uma
carreira política bastante venturosa.
Em 17 de junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que seria inconstitucional
a exigência de diploma e registro proﬁssional junto ao
Ministério do Trabalho como condição para o exercício
da proﬁssão de jornalista.
Por essa via, considerou superado o art. 4º, Inciso
V, do Decreto-Lei nº 972, de 1969, que regulamentou
essa proﬁssão em nosso País. A argumentação levantada no debate do STF apontava esse dispositivo
como contrário às liberdades de imprensa e à livre
manifestação do pensamento.
Na prática, a decisão do Supremo atendeu ao
desejo de grandes empresários da mídia nacional, a
quem interessava enfraquecer os sindicatos de jornalistas nos embates salariais.
Pois bem. Ocupo esta tribuna para tornar clara
e inequívoca minha posição favorável ao restabelecimento da exigência de diploma para o exercício proﬁssional da atividade jornalística, por várias razões que
comentarei em seguida.
Em primeiro lugar, devemos examinar, com alguma reserva, o argumento de que a regulamentação da
proﬁssão de jornalista foi contrária, de alguma forma,
à liberdade de expressão. Alega-se que o decreto que
regulamentou a proﬁssão, estabelecido em tempos de
recrudescimento da ditadura, visava impedir o acesso
das esquerdas à imprensa. Os cursos de jornalismo,
que passaram a ser obrigatórios, teriam o condão de
desmobilizar a juventude, formando uma nova geração
de jornalistas favorável ao governo.
Se era essa a ideia inicial, não me parece que
tenha dado certo. Não conheço um caso em que um
curso de jornalismo no pós 1969 tenha criado uma
geração de proﬁssionais sem consciência política ou
sem responsabilidade social. Ao contrário, os cursos
de comunicação foram sempre tidos como foco de resistência à ditadura.
O controle sobre os órgãos de imprensa se dava
muito mais nos andares superiores dessas organizações. O papel dos jornais, por exemplo, era insumo
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importado, controlado diretamente pelo governo. Muito
mais fácil foi pressionar o empresariado dono da mídia
e forçar demissões de proﬁssionais do que controlar a
palavra e a consciência dos jornalistas pela obrigatoriedade de frequentarem bancos universitários.
A educação superior em nosso País, mesmo com
toda a carga cultural historicamente elitista, sempre foi
um elemento de libertação, de abertura, de uma visão
diferenciada de mundo. Se assim não fosse, não faria
sentido toda a luta pela democratização do acesso a
essa modalidade de ensino, cada vez mais necessário para o progresso da Nação. Esse avanço tanto é
notado no nível individual quanto no coletivo.
A obrigatoriedade do diploma para o jornalista
nunca foi uma restrição para o exercício da liberdade
de expressão. Artigos e editoriais opinativos de pessoas fora do meio jornalístico sempre existiram, assim
como sempre se admitiram colaborações técnicas de
proﬁssionais de todas as áreas nos assuntos que lhes
competiam.
Assim, economistas, advogados, médicos, esportistas, escritores, sociólogos, historiadores, especialistas em relações internacionais, gente de todas as
proﬁssões, enﬁm, tinham e têm espaço na imprensa
para veiculação de suas ideias.
Se viés contrário à liberdade de expressão é encontrado na imprensa, é devido muito mais a outros
interesses do que ao exercício da atividade de jornalista e sua respectiva regulamentação.
A discussão sobre a liberdade de imprensa deveria se dar sobre a questão da enorme concentração
de meios de comunicação nas mãos de uns poucos
grupos empresariais e não sobre a necessidade ou
não de qualiﬁcação especíﬁca para os proﬁssionais
que neles atuam.
Da mesma maneira que o direito do cidadão a
recorrer à justiça no Brasil torna indispensável determinada qualiﬁcação do advogado, o exercício da
liberdade de imprensa não prescinde da qualiﬁcação
do jornalista.
Argumentar que grandes jornalistas da velha
geração nunca cursaram jornalismo como forma de
desmerecer os cursos universitários especíﬁcos, ao
ponto de torná-los desnecessários, falseia uma série
de questões.
Em primeiro lugar, falamos de uma época em que
as opções de educação superior eram bastante limitadas em nosso País. Apesar disso, uma quantidade
enorme desses grandes proﬁssionais tinham formação
universitária, especialmente em cursos de Direito, Medicina e Filosoﬁa, as três maiores matrizes do sistema
universitário brasileiro.
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Além do mais, antes da regulamentação de várias carreiras no Brasil, existiram proﬁssionais práticos
em várias áreas com notório saber, mestres de obras
fantásticos. Nem por isso se deixou de estabelecer
obrigatoriedade de formação especíﬁca quando o aumento da complexidade técnica ou sociopolítica de
determinado campo do saber assim o exigiu.
Igualmente precário é o argumento de que só proﬁssões cujo exercício pode representar riscos de vida
para terceiros podem ou devem ser regulamentadas.
Hoje, o acesso à informação é indispensável
ao bem-estar de uma sociedade democrática. Como
consequência, devemos cuidar da correta formação
do proﬁssional responsável por ele. A desregulamentação, nesse caso, representa profundo risco social,
pelo aviltamento dos proﬁssionais, substituíveis por
qualquer um que se submeta ao baixo salário e à falta de independência que parece interessar à parte do
empresariado que comanda a mídia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se o problema é tornar mais clara, no próprio texto constitucional, a enorme importância para a sociedade do
jornalismo exercido de forma responsável, não como
restrição à liberdade de imprensa e de opinião, mas
como um garantidor, pela via da obrigatoriedade da
qualiﬁcação proﬁssional especíﬁca de nível superior,
então, façamos isso.
Existem alguns projetos de emenda à Constituição
visando ao restabelecimento do diploma de jornalismo em tramitação nas duas Casas deste Congresso.
Vamos nos debruçar seriamente sobre a matéria e
encontrar uma correta expressão constitucional para
esse caso.
Reaﬁrmo meu apoio aos jornalistas proﬁssionais
nessa luta pela defesa da obrigatoriedade do diploma
e contra o enfraquecimento de uma proﬁssão historicamente compromissada com a democracia, a liberdade
e as denúncias de injustiças neste País.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Paulo Davim. A sua posição, que
vai na linha da do Senador Valadares, é no sentido do
fortalecimento do diploma de jornalista.
Senador Valdir Raupp, como Líder, nesse critério alternado da fala de um orador inscrito e da fala de
um Líder, V. Exª tem a palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
que bom que V. Exª tenha me passado a palavra no
momento em que estão aqui, no plenário do Senado
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Federal, o Presidente da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Senador Rodrigo Rollemberg, e o Senador Blairo Maggi,
ex-Governador do Estado do Mato Grosso e também
membro dessa Comissão.
Nós estivemos, Sr. Presidente, nos últimos dois
dias, domingo e segunda-feira, dias 3 e 4, numa missão, no Estado de Rondônia, presidida pelo Senador Rodrigo Rollemberg, vistoriando as usinas do rio
Madeira, Santo Antônio e Jirau. Estiveram presentes
também o Senador Ivo Cassol, autor do requerimento
para que a Comissão fosse visitar essas duas usinas,
o Senador Jorge Viana, ex-Governador do Estado do
Acre, e o Senador Acir Gurgacz, do meu Estado, o
Estado de Rondônia. Foram seis Senadores nessa
missão às usinas do Jirau. O que nós pudemos ver lá
foi um ato de poucas pessoas, numa obra que tinha
em torno de 22 mil trabalhadores. Creio que não tenha
participado desse ato de vandalismo, em que queimaram mais de trinta alojamentos, refeitórios, centros de
treinamento. Eu não tinha visto nada igual, era uma
cena de guerra.
O mais importante é que a situação está destensionada. Não existe mais tensão. A usina de Santo
Antônio, que ﬁca próxima, a 90 quilômetros, teve as
suas ações paralisadas, as suas obras paralisadas,
temendo que seguisse o mesmo curso, o mesmo caminho. De fato, ocorreram atos semelhantes em outros
canteiros de obras do País. Foi um negócio meio concatenado, parece uma coisa planejada. E passaram a
agir o serviço de investigação da Polícia Federal, da
Polícia do Estado de Rondônia, da Agência Brasileira
de Inteligência, da própria Marinha – porque a usina
envolve o leito de um rio que vem de outros países,
da Bolívia, do Peru. Todos os órgãos de segurança estão envolvidos. A Força Nacional está lá, com mais de
150 homens dando proteção aos trabalhadores que lá
ﬁcaram, em torno de dois a três mil, que permanecem
no canteiro de Jirau.
Mas eu queria dizer, Sr. Presidente, que a nossa
missão em Rondônia...
Quero agradecer aqui ao Presidente da Comissão, Senador Rodrigo Rollemberg, do Distrito Federal; ao Senador Blairo Maggi; ao Senador Ivo Cassol;
ao Senador Acir Gurgacz; ao Senador Jorge Viana;
aos Deputados Estaduais que nos receberam na Assembleia Legislativa; ao Governador do Estado de
Rondônia, Confúcio Moura, que é do meu Partido e
prontamente colocou todo o aparato de segurança no
mesmo dia em que ocorreu esse episódio na usina de
Jirau; ao Prefeito Municipal de Porto Velho, Roberto
Sobrinho; aos empresários; à sociedade de Rondônia
como um todo, que se solidarizou com essa situação;
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ao Governo Federal, na pessoa da nossa Presidente,
que pessoalmente determinou a todos os Ministérios
envolvidos que atuassem no sentido de acalmar a situação. E queria aqui fazer um relato...
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador
Raupp...
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Já
concedo um aparte, com muito prazer, a V. Exª, Senador Blairo Maggi.
E é com muito prazer, com muita satisfação que
comunico isso à Nação, porque aquela é uma obra do
Brasil, uma obra de Rondônia. Ela está sendo muito
importante para Rondônia e vai ser mais ainda quando
estiver gerando energia, energia limpa, energia de boa
qualidade, para atrair indústrias para Rondônia e para
o Estado do Acre. Mas o grosso dessa energia vai ser
para o Brasil, para sustentar o crescimento do Brasil.
O que eu queria relatar aqui, neste momento,
antes de conceder um aparte ao Senador Blairo Maggi, é que a coisa voltou à normalidade. A usina de
Santo Antônio, ontem, voltou, com toda plenitude, às
suas atividades, e as obras estão voltando com toda
a carga. E a usina de Jirau, da mesma forma, a partir
de ontem – creio que a partir de hoje, porque nós deixarmos o Estado ontem à noite –, já volta também a
funcionar, se não na sua plenitude, mas aos poucos
retomando os trabalhos, porque são obras importantes
para a Nação brasileira.
Era esse o relato que eu queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Valdir Raupp, queria só dizer que neste
espaço não é permitido aparte.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Acho que, dada a gravidade da situação até o momento, acho que V. Exª, como um grande democrata,
poderia conceder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu ia falar o que V. Exª falou. Não é permitido
aparte, mas, pela importância da missão – eu gostaria,
inclusive, de ter ido junto com vocês, que foram lá, eu
tenho certeza, para buscar o entendimento entre os
empregadores e os trabalhadores –, nós abriremos
uma exceção, permitindo ao Senador Blairo Maggi
que fale sobre o tema, porque eu sei que o Rodrigo
Rollemberg, depois, como orador inscrito, falará logo
após V. Exª.
Senador Blairo Maggi, de minha parte, está concedido o aparte.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Com muito prazer, concedemos juntamente um aparte
ao nobre Senador Blairo Maggi.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Obrigado,
Presidente. Quero cumprimentar o Senador Raupp. Na
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verdade, estou no Senado há quase três meses e ﬁquei
três meses sem falar muito, para aprender. Achei que
já tivesse aprendido e que poderia fazer aparte, mas
parece que nem isso eu consigo fazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O senhor fala, e fala muito bem. Por isso, dei
mais cinco minutos.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Essa
é a regra aqui, mas a gente vai aprendendo. Quero
cumprimentar o Senador Raupp e também o nosso
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo
Rollemberg, que nos acompanhou nessa viagem, junto
com o Senador Ivo Cassol, o Senador Acir Gurgacz,
e o Senador Jorge Viana. Na realidade, a preocupação que nós tínhamos – depois o nosso relatório vai
falar sobre isso – era que a empresa ou as empresas
poderiam estar, vamos dizer assim, fora do compasso
com a realidade atual, com a preocupação de bons
tratos com os trabalhadores, de uma relação profícua
com os trabalhadores. Alguns probleminhas existiam,
mas nada que pudesse desaguar naquilo que acabou
acontecendo. Então, pelo menos, Senador Raupp, a
gente veio mais tranquilo de lá, no sentido de que as
questões trabalhistas, as questões sociais estão bem
representadas e com tranquilidade. Agora, que de fato
o vandalismo aconteceu, aconteceu. Ficou comprovado. É uma lástima que isso tenha acontecido, e nós
temos que, com essa visita e com o que aconteceu,
aprender algumas lições, tomar algumas lições para
que essa situação não volte a acontecer em outras
obras tão importantes para o Brasil, para o desenvolvimento da produção energética e para tantas outras
coisas de que o Brasil precisa. Então, quero cumprimentar V. Exª, os demais componentes da nossa equipe, o Senador Ivo, que fez o requerimento, e elogiar
aqui o nosso Presidente Rodrigo Rollemberg, nosso
Senador, pela forma como fez com que a nossa visita
acontecesse. Pela ânsia das pessoas para falar, pela
necessidade de falar, na realidade, teríamos de ﬁcar
dois ou três dias para ouvir todos, mas o Presidente foi
muito conciso, muito solícito com todos, e saímos de
lá com boa impressão. Eu gostaria, então, de cumprimentar a todos. Rondônia está de parabéns pelas duas
obras, assim como o Brasil, porque elas estarão, com
certeza, fornecendo energia para o desenvolvimento
e o progresso do País no prazo correto.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Agradeço a V. Exª e quero dizer que concederei, em
breve, um aparte ao autor do requerimento, Senador
Ivo Cassol, que já havia falado no início do meu pronunciamento.
O Senador Blairo lembrou muito bem. No dia do
episódio, não havia nenhuma pauta de reivindicação,
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até porque a data correta para o dissídio seria o início
de maio, para que os sindicatos apresentassem suas
pautas de reivindicações. Então, toda essa tragédia
lá surgiu quase que do nada, como que num passe
de mágica.
O importante é que os sindicatos estão dispostos
a voltar imediatamente a Jirau. Já voltaram ontem em
Santo Antônio. Estavam lá os representantes da CUT,
da Força Sindical e todos os sindicatos envolvidos. E
os trabalhadores estão ansiosos para voltar imediatamente. Todos com quem conversamos, trabalhadores,
empresários, sindicatos, todos querem voltar ao trabalho o mais rápido possível.
Concedo um aparte ao Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado.
Agradeço a V. Exª, Senador Raupp, do nosso Estado
de Rondônia, pela concessão do aparte. Quero deixar
o nosso abraço ao Presidente da Comissão, Rodrigo
Rollemberg, como também ao Senador Blairo Maggi,
ao Senador Acir e ao Senador Jorge Viana. Quero
também deixar o nosso abraço e a nossa gratidão
para todo o povo do nosso Estado, Senador Raupp,
que nos recebeu, que nos acolheu de braços abertos,
especialmente no momento atípico em que vivemos.
Sr. Presidente, é importante este Senado acompanhar,
passo a passo, todas as obra estruturantes do Brasil.
No começo, tentaram culpar o consórcio executor da
obra de Jirau pelo que foi feito lá. Foi uma baderna,
uma bagunça, coisa de bandido, coisa de guerrilheiros. Isso manchou o Estado de Rondônia e mancha o
Brasil no âmbito nacional e internacional. E aí tentaram
culpar o empreendimento, os empresários, e também
os funcionários pela falta de diálogo. Ao mesmo tempo, há briga de sindicatos: briga de sindicatos não só
por espaço, mas também pelo dinheiro que os funcionários que fazem parte daquela empresa recolhem. E
ﬁca essa briga. O mais triste disso tudo é que não é
só a situação de Rondônia. Começou por Jirau, veio
para o Mato Grosso do Sul, também houve manifestação em obras estruturantes do PAC, não foi diferente
em Pernambuco, não foi diferente em outros Estados
da Federação. Então, é importante que o Governo
Federal e esta Casa assumam a responsabilidade de
evitar esse estado de coisas. Pode haver organismos
internacionais, interesses escusos por traz disso tudo
para inviabilizar o Brasil, para diﬁcultar as coisas e
vender facilidades ou, de repente, algum outro país
pode estar querendo diﬁcultar as coisas para que o
Brasil viva com pires na mão, pedindo esmola para
outros países. O Brasil é um exemplo mundial quando
se fala em energia limpa. Está aí o que aconteceu no
Japão, que estava preparado para o terremoto, mas
não estava preparado para o tsunami. O que aconte-
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ceu? Uma radiação que está contaminando todos os
oceanos: o Oceano Pacíﬁco já está contaminado, daqui
a pouco está no Oceano Atlântico. E o que vai ser no
futuro? Daí a importância de este Senado, por meio
de sua Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização,
Presidente Rodrigo, acompanhar todas essas obras
de infraestrutura. O Brasil precisa de energia para gerar emprego e gerar renda. Sem energia, nós vamos
continuar sendo um País dependente dos demais organismos internacionais. Então eu quero aqui agradecer
pelo aparte e me colocar à disposição também; agradecer ao Senador Blairo Maggi pela experiência que
tem mostrado nesse setor energético como produtor;
ao Rodrigo, que é o presidente e tem acompanhado
o problema passo a passo; mas, especialmente, aos
sindicatos e funcionários que estiveram lá presentes
e que voltaram ao trabalho nas obras de Santo Antonio. Ao mesmo tempo, vemos a oportunidade, nos
próximos dias, de a usina de Jirau retomar também
100% de suas atividades. Ao que tudo indica, pode ter
havido o planejamento de um assalto, podem ter sido
roubados milhões de reais – ninguém sabe – no dia
de pagamento, com caixas eletrônicos arrebentados
naquela área. Agradeço e manifesto minha solidariedade ao povo de Rondônia. Senador Raupp, a minha
solicitação, o meu requerimento para levar os Senadores lá foi para mostrar a esta Casa a necessidade que
há de se criar um ICMS verde para esses novos empreendimentos de energia. Hoje nós somos cobrados
por todos os países e pela sociedade brasileira para
preservar a Amazônia; hoje nós estamos preparando
a energia de que o Brasil precisa; e hoje nós estamos
gerando emprego para poder atender esses índices
altos que o Brasil busca e o Governo Federal busca.
E amanhã, quando acabarem essas obras, o que vai
ﬁcar para o nosso Estado? Então é importante esta
Casa trabalhar urgentemente, começando pela nossa
Comissão, Presidente Rodrigo – como o Blairo falou,
já venho lutando para isso há tempo –, para criar um
ICMS de 10%, 12% sobre a energia leiloada, para que
possam ser geradas riquezas, renda e para estimular
os Estados a fazerem parte dessa riqueza que é tão
importante para o Brasil e para Rondônia. Obrigado
pelo aparte.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exª pela contribuição. Peço à Mesa que
incorpore ao meu pronunciamento os apartes do Senador Blairo Maggi e do Senador Ivo Cassol.
V. Exª tem razão quando fala das compensações.
Acho que o ICMS verde pode ser aprovado tanto dentro
como fora do âmbito da reforma tributária sobre a qual
devemos nos debruçar e aprovar nesta Casa.
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Sr. Presidente, reitero a nossa alegria de ter recebido, lá no Estado de Rondônia, o Presidente Rodrigo
Rollemberg, o Senador Blairo Maggi, o Senador Jorge
Viana, o Senador Ivo Cassol, autor do requerimento,
e o Senador Acir Gurgacz.
Encerro aqui dizendo que, tão importante quanto
a construção das usinas do rio Madeira para Rondônia
e para o Brasil, será também a aprovação das modiﬁcações no Código Florestal brasileiro.
Há pouco tempo, eu estive na marcha de mais
de 15 mil produtores rurais do Brasil, que vieram em
mais de 300 ônibus a Brasília pedir urgência para a
votação do Código Florestal brasileiro na Câmara dos
Deputados. Que venha para o Senado Federal, porque
tenho certeza absoluta de que, depois de aprovado
na Câmara, será aprovado aqui no Senado também,
para acabar com essa insegurança jurídica que há no
campo brasileiro, na área rural do nosso País.
Rondônia e Amazônia Legal, os nove Estados da
Amazônia brasileira, preservam 83% das suas ﬂorestas e são 61% do território nacional. Visto no contexto
nacional, isso dá mais de 50% de ﬂorestas intactas
no Brasil. O Brasil é o número um do mundo em preservação ambiental, e nós queremos que os nossos
pequenos, médios e grandes produtores, podendo, reﬂorestem um pouco as margens de rios, as nascentes
e os topos de morro para proteger as nossas águas.
Que eles possam produzir naquilo que já está consolidado, nas áreas já consolidas.
Vamos preservar o que está de pé, pois acho
que ﬁcará de bom tamanho se segurarmos agora o
desmatamento e liberarmos as áreas “antropizadas”,
as áreas consolidadas, para a produção para o mercado interno e para exportação, uma vez que o Brasil
também já se coloca no mundo como um grande exportador de alimentos, de produtos de que o mundo
tanto precisa.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos, agora, a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Ao mesmo tempo, cumprimento os Senadores
que foram numa missão de paz, não para achar culpados entre trabalhadores e empreendedores. O objetivo – eu sei, Senador Rollemberg, e V. Exª vai falar
agora sobre isso – foi buscar o entendimento para que
as obras voltem à normalidade e os trabalhadores tenham seus direitos assegurados.
Com alegria, ouço V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão.
Cumprimento o Senador Ivo Cassol e o Senador
Valdir Raupp.
Venho aqui manifestar as minhas impressões,
Sr. Presidente, acerca da diligência que a Comissão
de Meio Ambiente promoveu nas usinas de Jirau e de
Santo Antônio, domingo e ontem, por iniciativa do Senador Ivo Cassol. A comissão foi constituída por mim
e pelos Senadores Jorge Viana, Blairo Maggi, Valdir
Raupp, Ivo Cassol e Acir Gurgacz.
Primeiro, é importante ressaltar, ﬁquei impressionado com a magnitude das obras. São duas obras
grandiosas, e é impressionante a tecnologia desenvolvida pelo Brasil na construção de hidrelétricas.
Essas usinas têm um componente tecnológico
novo, são usinas a ﬁo d’água. Portanto, embora tenham
reduzida a sua capacidade de geração de energia,
produzem um impacto ambiental muito menor, porque permitem a geração de energia com uma área
de alagamento muito menor do que as hidrelétricas
tradicionais.
É importante, Srªs e Srs. Senadores, ressaltar as
diferenças entre a usina de Santo Antônio e a usina
de Jirau, embora tenham uma capacidade de geração
de energia parecida. A usina de Santo Antônio está localizada perto de Porto Velho, a cinco quilômetros de
Porto Velho, e tem hoje um contingente de aproximadamente 15 mil trabalhadores que foram recrutados,
em sua grande maioria, no próprio Estado de Rondônia. Muitos residem em Porto Velho e trabalham na
usina. Houve uma preparação desses trabalhadores,
uma formação proﬁssional de um grande contingente
deles através do projeto Empregar.
Já no caso de Jirau, que é uma obra distante
pouco mais de cem quilômetros da cidade de Porto
Velho, é o contrário, o inverso. Mais de 80% da mãode-obra foi recrutada em outros Estados. É claro que
duas obras com esse contingente de trabalhadores,
especialmente Jirau, que tem 22 mil trabalhadores
residindo na própria obra, têm um potencial explosivo
muito grande.
Nós tivemos oportunidade de conversar com
os trabalhadores de Jirau e com os trabalhadores de
Santo Antônio, com os representantes do Sindicato
das Empresas de Construção Civil, da Central Única
dos Trabalhadores, com a Procuradoria Regional do
Trabalho com a Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho; com representantes e o Superintendente do
Ministério do Trabalho naquele Estado; com empreendedores, tanto do consórcio Santo Antônio, como
do consórcio que administra Jirau, liderado pela Camargo Corrêa; com o Governador do Estado; com o
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representante nacional da CUT, que foi participar da
assembleia de segunda-feira em Santo Antônio; além
dos Deputados Estaduais e do Presidente da Assembleia Legislativa; representantes do Ministério Público
Estadual, do Ministério Público Federal, da Agência
Brasileira de Inteligência (Abin), da Polícia Federal,
da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha. Portanto,
nós nos reunimos com praticamente todos os atores
envolvidos nesse processo.
É claro que existem várias reclamações e várias
reivindicações trabalhistas, especialmente em Jirau. Há
um descontentamento muito grande com o que eles
chamam “baixada”, que é aquele período de, normalmente, cinco dias em que o trabalhador é dispensado
para visitar suas famílias, em sua cidade de origem.
No caso de Jirau, pelo fato de ser um número muito
maior de trabalhadores que residem fora, que têm suas
famílias fora, essa reclamação é maior.
Eles reclamam que o período para que eles possam fazer essa visita é muito longo, a cada quatro
meses; o tempo que eles têm para fazer essas visitas
é muito curto, normalmente cinco dias; têm de fazer
esses deslocamentos de ônibus, o que muitas vezes
demora muito tempo, gastando grande parte do tempo
que teriam para ﬁcar com suas famílias; e têm de arcar
com o custo dessas passagens, que só posteriormente
é reposto pela empresa.
Há muita reclamação também, especialmente
em Jirau, de que existem várias empresas trabalhando
no canteiro de obras – empresas responsáveis pela
construção, empresas responsáveis pela geração,
empresas terceirizadas – que pagam salários diferentes para proﬁssionais e trabalhadores que exercem
a mesma atividade. Isso também é motivo de muito
descontentamento.
Ouvimos também, Senador Paulo Paim – V. Exª,
que é forjado na luta dos trabalhadores –, dos dirigentes
sindicais que, especialmente em Jirau, em função de
os trabalhadores virem de fora, há muitos problemas
no recrutamento desses trabalhadores pelos chamados “gatos”, que muitas vezes prometem condições de
trabalho, salários diferentes do que os trabalhadores
vão encontrar de fato.
O fato é que, apesar de todas essas reclamações,
de todas essas questões apontadas pelos trabalhadores ou pelos sindicatos, ao ver as cenas da destruição,
que são impressionantes – a destruição de dezenas,
quase 83, salvo engano, alojamentos de trabalhadores
–, é difícil de acreditar que aquilo foi uma manifestação
espontânea, advinda apenas de uma briga ou de um
descontentamento com as relações de trabalho, até
porque não havia uma pauta aprovada ou apresentada para os empreendedores.
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O que nos chamou atenção, conﬁrmado pela
Secretaria de Segurança Pública e pelos empreendedores, é que, no momento da queima de 35 ônibus
e de alguns alojamentos, ocorrido na primeira terçafeira, também houve, simultaneamente, a tentativa de
arrombamento dos oito caixas eletrônicos ali localizados. E parece-me que conseguiram abrir pelo menos
dois deles com maçarico, e retiraram o dinheiro. Essa
investigação vem sendo feita em sigilo, enﬁm, mas
essa informação foi dada claramente.
É importante ressaltar também que todas essas
manifestações de violência foram feitas por pessoas
encapuzadas. Devido ao montante, ao tamanho da
tragédia e à simultaneidade com que aconteceu, é difícil imaginar que aquilo poderia ter acontecido se não
houvesse um estoque de combustível dentro da obra
que permitisse atear fogo, em uma mesma hora, em
todos aqueles alojamentos.
É fundamental que haja um serviço de inteligência por parte da Policia Federal, não apenas para
descobrir o que houve, mas no curso dessas obras,
para evitar que tragédias aconteçam aos trabalhadores e que prejuízos sejam gerados à obra e à continuidade delas.
Agora, é importante também ressaltar alguns
aspectos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares.
Primeiro, o Governador Confúcio Moura foi muito claro no sentido de registrar o atraso das empresas, especialmente do consórcio responsável por Jirau, nas
contrapartidas, nas compensações aprovadas quando
da obra.
E é importante ressaltar – isso também foi colocado por várias autoridades de Rondônia – a necessidade de o Governo, por intermédio do Ministério do
Meio Ambiente, por intermédio do Ibama, quando for
dar o licenciamento de uma obra dessa, já dar junto o licenciamento, a aprovação para a utilização da
madeira, porque, muitas vezes, isso atrasa, isso gera
um descompasso entre o início da obra e o licenciamento, a autorização para utilizar a madeira, e muitas
vezes se perde uma quantidade grande de madeira
que poderia estar produzindo divisas para o Brasil,
se essa autorização se desse conjuntamente com o
licenciamento.
Há uma preocupação também das autoridades
locais sobre o que acontecerá após o término dessas
obras. Com a parada das obras de Santo Antônio e
especialmente de Jirau, de onde os trabalhadores voltaram para as suas cidades, um grande contingente
de trabalhadores, o comércio local já se ressente de
uma queda na atividade econômica, o que faz com que
as autoridades estejam preocupadas com o resultado
disso após o término dessas obras.
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O Senador Blairo Maggi apresentou uma proposta, que estamos discutindo na Comissão, para
apresentar pela Comissão de Meio Ambiente, se a
Comissão assim entender, de se construir uma regra
de transição para os novos projetos de usinas hidrelétricas. Reﬁro-me a uma regra de transição para não
mexer na atual distribuição do ICMS das hidrelétricas
já existentes, o que geraria uma grande reação dos Estados beneﬁciados, mas criar uma regra de transição,
a partir de agora, em que os Estados produtores de
energia passariam a ter uma parcela desse ICMS, e os
Estados consumidores de energia, uma outra parcela
desse ICMS. Parece-me absolutamente procedente e
razoável essa reivindicação das autoridades e essa
colocação feita pelo Senador Blairo Maggi.
Há uma reivindicação também da Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho – e vamos oﬁciar ao
Conselho Nacional de Justiça –, no sentido de autorizar Rondônia a abrir novas Varas, especialmente da
Justiça Trabalhista. É um contingente muito grande de
trabalhadores em duas obras, quase quarenta mil trabalhadores, e é claro que isso produz uma demanda
trabalhista anormal, e o Estado tem de estar preparado para isso.
Há também uma reivindicação, que vamos encaminhar à Marinha, feita pela autoridade da Marinha no
local, de transformar a área lá, que hoje é uma Delegacia Fluvial, em uma Capitania. Isso também é importante, porque também a navegação no rio Madeira cresceu
muito em função da construção dessas obras.
Mas talvez a recomendação mais importante, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, até porque nós
temos outras grandes obras sendo planejadas, outras
grandes obras a serem construídas, é a necessidade
de preparação da mão de obra local. Primeiro, o ideal
é que, nessas grandes obras, se aproveite, o máximo
possível, a mão de obra local. Se isso for feito, o impacto social será muito positivo para a cidade, e os
impactos negativos serão muito atenuados. É claro
que algumas dessas cidades não estão preparadas
para receber, do dia para a noite, um enorme contingente de trabalhadores, que acabam atraindo outras
pessoas – isso tem impacto na rede de saúde pública, na rede de segurança, na rede de transporte –,
ao passo que, se tivermos capacidade de aproveitar
a mão de obra local, teremos apenas benefícios, que
serão inúmeros.
No caso de Santo Antônio, como eu disse, houve
uma preparação da mão de obra local e houve o aproveitamento de grande parte da mão de obra local. Em
Jirau, diferentemente, grande parte da mão de obra é
recrutada, de forma inadequada, em outros Estados.
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Ora, se temos a previsão de construção de novos grandes empreendimentos, o Governo, desde já,
deveria estar preparando, qualiﬁcando os futuros trabalhadores desses grandes empreendimentos. Isso
iria ampliar o leque de oportunidades para os trabalhadores locais e iria ampliar, em muito, os benefícios
do empreendimento.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Queria lhe
pedir um aparte, Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Ouço, com prazer, o Senador Ivo Cassol e, em
seguida, concluirei, Sr. Presidente.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado.
Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença
da Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, comandada por V. Exª em nosso Estado. Muitas vezes,
Sr. Presidente, a gente vê alguns órgãos da imprensa
falando mal desta Casa, dizendo, muitas vezes, que
os políticos não fazem nada. Muitas vezes, só estão
ﬁlmando, olhando o que a gente faz de terça a quintafeira aqui. Esquecem-se do trabalho que ﬁzemos fora
daqui, nas nossas bases, nos nossos Estados, acompanhando tudo passo a passo. E especialmente nosso
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Senador
Rodrigo Rollemberg, acompanhou a questão das duas
usinas, dos dois empreendimentos em Rondônia. Fiz um
requerimento a V. Exª, solicitando o acompanhamento
desta Casa naqueles dois grandes empreendimentos,
para que nós não deixássemos cometerem-se erros
em outros empreendimentos de tal magnitude, como
a usina de Belo Monte e tantas outras que estão por
aí. A exemplo disso, Sr. Presidente, além das reivindicações da Desembargadora Drª Vânia, do Tribunal
do Trabalho, como do Ministério Público do Trabalho,
quanto à questão de mais varas trabalhistas, vamos
ter em breve um gargalo – o Senador Raupp já está
acompanhando também, assim como o Senador Acir –
quanto à questão da Receita Federal. A Receita Federal, em nosso Estado, tem poucos servidores, poucos
funcionários, e não há funcionários para liberar muitos
dos produtos importados – turbinas, geradores, peças
das duas usinas. Daqui a pouquinho, as obras vão ﬁcar
paradas devido à falta de pessoas. Então, eu gostaria
de aqui pedir ao Ministro Guido Mantega e ao Diretor da Receita que, no nosso relatório, fosse incluída
essa necessidade de amplitude em cima dessa questão, urgente também, da Receita Federal. Além disso
tudo, a presença dessa Comissão lá no nosso Estado
foi fundamental para poder encontrar o entendimento,
junto com a classe trabalhadora, junto com a classe
sindical, junto com os empresários.
Nós não fomos lá pra ver quem foi o pai ou quem
foi a mãe do que aconteceu ali. Nós fomos lá buscar o
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entendimento, porque essas obras estruturantes são
fundamentais para o Brasil. V. Exª falou da questão de
um novo sistema tributário para esses novos empreendimentos. Essa é uma caminhada na qual já venho há
muito tempo trabalhando, desde quando era Governador, pelo menos para ﬁcar algum legado positivo para
os Estados produtores de energia elétrica. Hoje, todo
mundo sabe que a energia é consumida nos Estados
e é lá que se paga o imposto, a exemplo de Rondônia.
Ali se vai produzir energia, que vai gerar emprego em
São Paulo e em outros Estados da Federação brasileira,
mas no Estado de Rondônia só vão ﬁcar os desempregados. E nós precisamos encontrar uma fórmula, e a
fórmula está aqui nesta Casa. Então, a presença dos
Srs. Senadores e dessa Comissão no nosso Estado foi
fundamental para conscientizar, a ﬁm de que possamos
trabalhar nesse novo projeto, ou na reforma tributária
ou mais. Mas um ponto importante, Presidente, para
incluirmos aqui e eu encerrar o aparte – agradeço a
oportunidade – é que precisamos urgentemente, com
relação a essas obras estruturantes, que quando saia
a licença de construção, saia também a licença de supressão e extração da madeira e saia, urgentemente,
a licença da linha de transmissão. É inaceitável que
haja dois empreendimentos quase 50% prontos e a linha de transmissão não tenha começado ainda. Nem
licença tem, Sr. Presidente. Nem licença tem! Não dá
pra trabalhar dessa maneira. Os órgãos ambientais
têm que ter essa responsabilidade, porque essas obras
são para o Brasil, para o povo. E é energia limpa. É
diferente da energia do Japão, que, infelizmente, está
matando irmãos nossos. Obrigado pelo aparte e seja
sempre bem-vindo ao meu Estado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador Ivo Cassol. Quero
agradecer a V. Exª, ao Senador Valdir Raupp, ao Senador Acir Gurgacz por todo o acolhimento que tivemos
naquele Estado. Agradeço a todo o povo do Estado
de Rondônia.
Quero dizer, Sr. Presidente, que chegamos no
domingo e já no mesmo dia fomos visitar o canteiro da
obra de Santo Antônio e nos reunimos com representantes das diversas instituições e entidades até quase
a meia-noite do domingo. Na segunda-feira, começamos às 7 horas da manhã. Eu e o Senador Jorge Viana ﬁzemos uma visita ao Arcebispo Dom Moacyr, de
Porto Velho. Depois tivemos, já às 7 e meia da manhã,
um café da manhã com o Governador e com toda a
nossa delegação.
Mas, o que eu gostaria de ressaltar e registrar
como uma coisa extremamente positiva é que nós vimos, de parte tanto dos empreendedores como dos
sindicatos, da Central Única dos Trabalhadores, dos
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trabalhadores, tanto de Santo Antônio como de Jirau,
o desejo de, o mais rápido possível, voltar à normalidade e às atividades nas obras de Santo Antônio e
de Jirau.
Houve uma grande negociação, conduzida muito
bem, aliás, pelo Ministro Gilberto Carvalho, com os empreendedores dos consórcios e as centrais de trabalhadores. O representante da CUT esteve lá na segunda
feira e participou da assembleia com os trabalhadores
de Santo Antônio, levando a proposta do acordo, que
foi acolhida pelos trabalhadores de Santo Antônio, que
já na segunda-feira retomaram os trabalhos.
Esse acordo deﬁne uma redução do tempo em
que os trabalhadores têm direito de visitar suas famílias. Foi reduzido de quatro meses para noventa dias
esse intervalo de visita. A partir de agora, as empresas
vão arcar com o custo das passagens aéreas até as
cidades, às capitais dos Estados, e com deslocamento
de ônibus da capital até a residência dos trabalhadores, houve uma antecipação também no valor da cesta
básica de R$110,00 para R$132,00, e também uma
antecipação salarial de 5%. Todas essas propostas foram acolhidas pelos trabalhadores de Santo Antônio.
Como disse, retornaram ao trabalho na segunda-feira,
o que nos leva a ter uma expectativa de que também
em Jirau, na próxima segunda-feira, os trabalhadores
deverão retornar ao trabalho, já que em Jirau o contingente de trabalhadores que utilizam o instrumento da
baixada, porque são de fora, é muito maior, em torno
de mais de 80% dos trabalhadores. A empresa empreendedora também nos aﬁrmou, categoricamente, que
ela também vai adotar todos esses critérios do acordo
de redução do prazo de pagamento das passagens
aéreas, de antecipação, ou seja, todas as condições
aceitas pelos trabalhadores de Santo Antônio também
serão oferecidas aos trabalhadores de Jirau.
É claro que as obras em Jirau não vão poder começar a pleno vapor, porque uma boa parte dos alojamentos está destruída. Mas há uma expectativa muito
positiva de que as obras já possam ser retomadas na
próxima segunda-feira, dia 11 de abril.
É importante ressaltar que os empreendimentos, a parte de construção civil e de montagem dos
equipamentos de geração de energia, já estão muito
adiantados. Realmente, como disse, são obras impressionantes pela sua magnitude. Tenho impressão de
que todos têm a ganhar com a retomada das obras e
com a retomada da tranquilidade no ambiente de trabalho, melhorando as condições de trabalho dos trabalhadores. Vão ganhar os trabalhadores, vai ganhar
a população de Rondônia, o Estado de Rondônia e,
certamente vai ganhar o Brasil, porque esses empreendimentos são de interesse nacional.
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Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, e, mais uma
vez, agradeço aos Senadores de Rondônia, ao Senador Blairo Maggi e ao Senador Jorge Viana, que nos
acompanharam, e, de forma muito especial, ao povo
de Rondônia, pela forma carinhosa com que nos acolheram naquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg e
todos os Senadores que foram nessa missão em busca
do entendimento. Foi importante ouvir todos, porque
para mim o que interessa é que os trabalhadores e os
empregadores chegaram a um entendimento.
Senador Marcelo Crivella, V. Exª está com a palavra.
Em seguida, usará a palavra o Senador Wilson
Santiago.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, Srs. Senadores, hoje venho
a esta tribuna para uma reﬂexão. Nós estamos num
processo inﬂacionário que não é de agora. Já a inﬂação
renitente vem-se agravando nos últimos meses.
Agora essa inﬂação, Senador Paim, também aumenta a arrecadação de tributos. A gente sabe que não
adianta aumentar o salário dos nossos trabalhadores
se não houver crescimento econômico, porque a gente
acaba dando um crescimento gorduroso e não musculoso, e aí vem a inﬂação. A inﬂação acaba corroendo
os salários, os sonhos, as esperanças, as expectativas
não só dos trabalhadores como do País. A inﬂação é
um monstro e não queremos que ela volte. Agora, ela
tem um reﬂexo, um efeito colateral já identiﬁcado pelo
Ministério da Fazenda e pela Receita, que é: a cada
ponto de inﬂação, aumenta 0,6% da arrecadação tributária do Governo Federal.
Hoje tem um artigo no jornal O Estado de S. Paulo, editorial, que fala exatamente sobre isso: “Arrecadando a Inﬂação”.
Entendido isso, Senador Paulo Paim, vou ser breve, entendido de que o aumento da inﬂação aumenta
também os tributos, mas não aumenta os tributos de
maneira virtuosa, não é aumento de salário, não é
aumento de emprego, não é aumento da economia. É
aumento gorduroso de arrecadação de tributos em cima
de uma inﬂação de preços que subiram, exatamente
porque a oferta não acompanhou a demanda.
Senador Paulo Paim, para segurar a inﬂação – a
demanda está alta, a oferta está baixa – temos dois
movimentos: ou a gente faz com que a demanda caia
até a oferta, que são as medidas do Banco Central –
que faz com que os juros subam, tira dinheiro da praça, aumenta o compulsório dos bancos –, ou a gente
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pega a oferta e sobe até a demanda. O bom é o movimento nos dois sentidos. Os preços sobem, porque
a demanda está maior do que a oferta. Então, vamos
aumentar a oferta.
Para isso, eu proponho, Senador Paulo Paim, que
essa arrecadação, que foi calculada, pelos técnicos da
Receita, em R$7 bilhões, em janeiro e fevereiro, por
conta da inﬂação, não vá para o superávit primário,
mas vá para ﬁnanciar o investimento, a produção de
bens de capital e, quem sabe, Senador Paim, ﬁnanciar a educação.
Olha, estamos em um processo inﬂacionário
muito por causa do aumento dos preços dos serviços.
Por quê? Ah, porque temos um apagão na educação:
falta-nos técnicos, falta-nos engenheiros, falta-nos
médicos. É verdade, nós todos sabemos. O senhor foi
Constituinte, eu não fui.
Mas o senhor, na Constituição, determinou que
Estados e Municípios colocassem 25% na educação e
o Governo Federal, 18,5%. Mas, depois, o Presidente
Fernando Henrique aprovou a DRU, desvinculou as
receitas da União, de tal maneira que o orçamento
do Ministério da Educação ﬁcou congelado de 1994,
1995 até 2003, quando assumiu o nosso inesquecível
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, sim, retomou
os investimentos na educação, ele fez com que tivéssemos 204 escolas técnicas. E agora nós estamos
contendo todas as despesas que possam, por meio
do consumo, realimentar a inﬂação. Mas investimentos
para aumentar a oferta e aproximá-la da demanda são
investimentos de que não podemos abrir mão.
Presidenta Dilma, a senhora tem aí R$7 bilhões
de superávit tributário. Vamos investir, Presidenta, na
educação, vamos melhorar o nosso plano de expansão da banda larga, vamos acelerar a nossa banda
larga, que ainda é muito lenta, que não chega a todo
o Brasil!
Agora está uma briga do Ministro Paulo Bernardo
com as empresas, que não querem estender as nossas
redes óticas para o interior do País. É hora da gente
aumentar, via BNDES, ﬁnanciamento para as empresas comprarem máquinas, equipamentos, importar e
também aproximar a universidade das empresas com
bons ﬁnanciamentos.
Senador Paulo Paim, vou terminar.
A PUC do Rio de Janeiro, junto com a Universidade da Paraíba, desenvolveu o Ginga. V. Exª sabe o
que é o Ginga. É o nosso programa de computador
para a televisão digital brasileira, que é uma inovação.
Nós não temos sistema digital japonês nem europeu,
nós temos um aperfeiçoamento dos dois. É o Ginga,
que foi desenvolvido pelos nossos técnicos. Isso é um

32

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

orgulho nosso, orgulho nacional. Foram os meninos
da Paraíba e os da PUC.
Pois bem, eu pedi ao Governo, ao Ministério da
Ciência e Tecnologia – não foi agora, não, foi no Governo
anterior – que ﬁnanciasse uma mesa telefônica digital.
A Oi, a BrasilTelecom tinha o maior interesse. A PUC
precisa de R$10 milhões para poder desenvolver esse
projeto e colocar à disposição das empresas. E eu fui
às empresas, elas têm o maior interesse nisso. E não
tinha dinheiro para a gente ﬁnanciar isso nos fundos.
Ah, o Ministério das Comunicações! Eu estive no Ministério das Comunicações, eles aplaudiram: isso vai
ser inovador, vamos poder exportar isso para o mundo.
É uma central telefônica, aquela em que, antigamente,
a telefonista ﬁcava colocando cabos. Agora, é por via
ótica, pode fazer conexões aos milhares, aos milhões.
Ia melhorar o nosso sistema de telefonia, nosso sistema
de Internet. É um avanço o que os cientistas nossos
da PUC, no Rio de Janeiro, especializados nisso, conseguiram desenvolver. E faltaram recursos. Meu Deus,
é de partir o coração. Nós, que arrecadamos mais R$7
bilhões em tributos – gordura, arrecadação à custa de
inﬂação! –, não termos dinheiro para ﬁnanciar investimentos que possam melhorar a oferta, aproximando-a
da demanda e, assim, combatermos, de maneira inteligente, os malefícios da inﬂação.
Senador Paim, deixo aqui, então, o meu alerta,
o meu pedido às autoridades econômicas do Governo, para que possamos atentar a isso: vamos combater a inﬂação com todo vigor, mas não só contendo
o consumo, a demanda, vamos aumentar a oferta e
encontrar um meio, porque aí a gente não prejudica o
emprego, o salário e, sobretudo, o crescimento econômico deste País.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Senador Marcelo Crivella. A
sua tese está corretíssima.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Wilson Santiago.
Antes, porém, gostaria de registrar a presença
dos alunos da 1ª a 5ª séries do Ensino Fundamental,
da Escola Classe nº 6 da Ceilândia, que estiveram
conosco aqui.
Por favor, Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, proﬁssionais da imprensa, demais senhores
e senhoras, venho a esta tribuna para destacar que a
possibilidade de desenvolvimento do Semiárido nordestino deve passar, necessariamente, por investimentos em infraestrutura, mas, além disso, é preciso
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atrair empresas e estimular o crescimento das que já
se encontram lá instaladas.
A criação, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
de uma Zona Franca no Semiárido nordestino é extremamente importante e necessária, pois, estimulando a
instalação de empresas e oferecendo incentivos, veremos geração de renda e desenvolvimento econômico
da própria região.
A Constituição Federal, Sr. Presidente, em seu
art. 3º, elenca como um dos objetivos fundamentais do
Brasil a erradicação da pobreza, da marginalização e
a redução das desigualdades sociais e regionais. Aﬁrma, ainda, no seu art. 170, que a ordem econômica
se fundará na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tendo como ﬁnalidade assegurar uma
existência digna a todos os brasileiros, observando a
redução das desigualdades regionais e sociais.
Sr. Presidente, apresentei e tramita na Câmara
dos Deputados – e precisei resgatá-lo no Senado Federal – um projeto de emenda à Constituição Federal
para que seja criada a Zona Franca do Semiárido Nordestino. Este, sem dúvida, será um dos estandartes
que carregarei à frente de minhas batalhas nesta Casa
e também em qualquer lugar em que eu estiver.
O semiárido nordestino é notoriamente a região
em que a desigualdade econômica se faz mais presente no Brasil. São quase 1.134 municípios e uma população de mais de 22 milhões de habitantes, vivendo,
sua maioria, em situação de pobreza. Por essa razão,
o Presidente Lula implementou e ampliou, como é do
conhecimento de todos – decisão continuada na atual
gestão da Presidenta Dilma –, o Bolsa Família, para
amenizar, portanto, o sofrimento e assegurar a esta
população pelo menos as três refeições mínimas que
um cidadão brasileiro tem necessidade de ter todos
os dias da sua própria vida.
Diante desta situação, ﬁca clara a necessidade de
que o Estado brasileiro implemente meios que promovam o desenvolvimento nesta região, gerando emprego
e renda para toda a população daquela localidade.
A escolha, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
de Cajazeiras, na Paraíba, para ser o centro da área
a ser demarcada, se estendendo para o leste até a
cidade de Patos, também na Paraíba, ao norte, com
Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, a oeste, até
Juazeiro do Norte, no Ceará e ao sul, até Serra Talhada, no vizinho Estado de Pernambuco, deve-se à localização geográﬁca, no centro do semiárido brasileiro,
perto de aeroportos, de portos, para escoamento de
uma possível e futura produção, e uma boa infraestrutura rodoviária.
Salientamos, ainda, que a Zona Franca do Semiárido Nordestino alcançará, além de Municípios da
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Paraíba, Municípios do Rio Grande do Norte, Municípios do Ceará, Municípios de Pernambuco, formando,
portanto, Sr. Presidente, um raio de apenas 100km,
onde teremos condições de alavancar a economia, de
fortalecer esta região e retirá-la da situação de pobreza
em que até hoje se encontra depois de tantos anos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores e demais Senadoras, a aprovação da emenda constitucional que institui
a Zona Franca do Semiárido Nordestino atenderá as
determinações da Constituição Federal, promoverá
o desenvolvimento da região do semiárido brasileiro,
local onde encontramos altos índices de mortalidade
infantil e maiores níveis de desemprego, a maior incidência de doença de Chagas, menores índices de
IDH na saúde e na educação, da mesma forma, e, para
piorar ainda, temos lá na região um dos menores índices de densidade pluviométrica, ocasionando grandes
secas e, com isso, aumentando a pobreza da região,
da população da região.
Por essa razão, Sr. Presidente meu caro Senador
Paulo Paim, minha cara Senadora Ana Amelia, meu
caro Senador Randolfe Rodrigues, meus caros Senadores presentes, senhores proﬁssionais da imprensa,
chamo a atenção de todos.
O Escritório Técnico de Estudos Econômicos do
Nordeste – ETENE – estima que o Produto Interno do
semiário corresponda a aproximadamente um terço do
PIB nordestino, Senador Randolfe.
Por isso, esta Casa e todos nós que habitamos
no Nordeste e a ele pertencemos, especiﬁcamente ao
semiárido nordestino, esperamos não só a decisão administrativa do Governo, mas, além de tudo, a decisão
política do Governo e do Congresso Nacional no sentido de implementarem meios, de determinarem soluções e de encontrarem caminhos para amenizarmos
o sofrimento da grande maioria da população dessa
região, que, para adquirir um emprego, Senador Paim,
na indústria, é obrigada a se deslocar para São Paulo,
para o Rio de Janeiro e até para outros centros do País,
como se lá não pertencesse ao Brasil, como se lá não
houvesse solução, como se lá não houvesse meios de
se instalarem indústrias para dar oportunidades à população que lá habita a ﬁm de que ela tenha as mesmas oportunidades que têm os ﬁlhos do sul do País,
os ﬁlhos dos grandes centros desenvolvidos de todo o
território nacional, possibilitando, portanto, a melhoria
da qualidade de vida da própria população.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PIB
per capita do semiárido nordestino equivale a apenas
70% do próprio PIB do Nordeste. Isso corresponde
exatamente à situação de falta de emprego e de oportunidade em que vive a população daquela região.
Lembro também que o PIB per capita do Nordeste
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corresponde a apenas 48% do PIB brasileiro. Portanto, a renda média de um cidadão brasileiro que habita no semiárido – pasme, meu caro Senador Paim...
Tenho certeza de que V. Exª, que tanto tem levantado
a bandeira da melhoria salarial do povo brasileiro, do
aumento do salário mínimo, das melhores condições
de vida da população brasileira, ﬁcará do lado da nossa proposta, da nossa emenda constitucional, porque
não se admite que ao trabalhador do semiárido brasileiro, a sua renda mensal corresponda apenas a 48%
da média nacional.
Isso é um absurdo. Temos, sim, nesta Casa, que
nos unirmos em favor da melhoria da qualidade de vida
da população do semiárido, possibilitando e dando a
ela, Senador Raupp, condições de vida, oportunidade que têm os demais trabalhadores até de Estados
menores, como também de outras regiões menores
da Federação.
A situação que lá se encontra exige desta Casa,
exige do Congresso Nacional não só o apoiamento,
como também o enfrentamento, e digo até a união em
favor desse pleito que atende diretamente às necessidades da população do Nordeste, especialmente do
semiárido, da parte mais humilde, da parte mais sofrida, da parte mais castigada em decorrência, Senador
Mozarildo, das desigualdades regionais que ainda existem. Apesar de algumas melhorias ao longo dos anos,
ainda não chega 50% do que tem o Sul, do que tem o
Sudeste, do que tem enﬁm outras Regiões do País.
Por essa razão, apresentei essa emenda constitucional. Não concordo que um Estado, por exemplo,
como a Paraíba, que é o meu Estado de coração e até
de lá sou ﬁlho, permaneça e continue com essa defasagem de desenvolvimento em relação aos demais
Estados do Nordeste
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– E isso diﬁculta, Senador Raupp, a sobrevivência da
grande maioria da população, que é obrigada a viver
com pires na mão, dependendo do Bolsa Família, dependendo dele graças a ele para ir para São Paulo,
repito, dependendo dele para ir para o Rio de Janeiro
para adquirir um emprego na indústria. E, repito, apenas uma decisão de Governo ou até do Congresso
Nacional, obrigaria e daria condições de se instalar
indústria naquela área e amenizar o sofrimento daquela população.
Concedo, Senador Raupp, o aparte a V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp(Bloco/PMDB – RO) – Quero
parabenizar V. Exª pela brilhante iniciativa, pelo pronunciamento e pela iniciativa desse projeto inovador
de levar uma Zona Franca para o semiárido nordes-
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tino, que me parece que é uma conﬂuência de três,
quatro Estados.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Quatro Estados.
O Sr. Valdir Raupp(Bloco/PMDB – RO) – Quatro
Estados do Nordeste. E eu sou testemunha, Senador
Wilson Santiago, dos efeitos positivos da instalação da
Zona Franca de Manaus. Hoje o Estado do Amazonas,
o maior Estado brasileiro, nele cabem muitos países
europeus, preserva 98% de suas ﬂorestas. Então, veja
o benefício para o meio ambiente, porque lá empregam
mais de 400 mil trabalhadores e existem mais de 400
indústrias. E vejo que São Paulo, a exemplo da imigração brasileira para o Japão, para os Estados Unidos,
está recebendo de volta seus ﬁlhos, e este deve ser o
desejo do povo nordestino: ter de volta também seus
irmãos, seus ﬁlhos que foram para São Paulo, para
construir São Paulo e a indústria paulista no passado.
E esse seu projeto levaria de volta grande parte desses nordestinos, além de dar emprego para aqueles
que lá moram, que lá vivem, levaria ainda alguns que
queriam voltar para seus Estados de origem. Então,
parabenizo V. Exª e coloco-me à disposição como Presidente Nacional do PMDB, com a nossa Bancada, e
tenho certeza de que a Câmara dos Deputados não vai
faltar com esse apoio também. O exemplo da China,
que quase toda é uma zona franca, está dando certo,
está exportando para o mundo inteiro. V. Exª apresenta
um projeto importante para o povo paraibano, para o
povo de todos esses Estados do Nordeste brasileiro.
Parabéns a V. Exª.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Obrigado, Senador Raupp.
Por essa razão, Senador, é o que citei anteriormente, essa região, Senador Moka, que V. Exª conhece,
se não conhece de perto, conhece a própria história.
Nós não podemos permitir que uma região do Brasil
continue com tamanhas desigualdades em relação aos
Estados ricos do Brasil, especiﬁcamente uma região
em que temos o menor índice de densidade pluviométrica, Senador Mozarildo.
(O Sr. Presidente faz soar a campanhia.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Peço, Sr. Presidente, dois minutos para concluir.
Senador Mozarildo, uma região que tem o maior
índice de Doença de Chagas, uma região que tem um
dos maiores índices de mortalidade infantil e também
de desemprego, além de tantos outros males que incomodam a população por mais que a ame e por mais
que queriam permanecer morando lá.
Nós sabemos e acompanhamos, ao longo do
tempo, o sofrimento da população do semiárido bra-
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sileiro que tem enfrentado e digo até sobrevivido a
essas diﬁculdades, procurando e até apostando que
um dia alguém se lembre, alguém reconheça que lá
precisa, sim, não só do apoio mais extensivo do próprio
Governo – além daquilo que paulatinamente chegou
–, mas também de decisões estruturantes, decisões
corajosas, com apoio do Congresso Nacional e com
a união do Brasil inteiro porque o Brasil todo, tenho
certeza, não quer o empobrecimento, nem a situação
em que se encontra o semiárido brasileiro.
O semiárido brasileiro, sim, exporta gente, exporta
trabalhador para outras regiões do País. Podíamos ter
lá, Senador Mozarildo, condições e oportunidades de
trabalho para a instalação de indústrias e a geração
de empregos.
Basta! Todos nós somos conscientes de que o
Governo precisa de anos, de longos anos, até séculos
para ter condições de atender à demanda do Nordeste,
do semiárido, especiﬁcamente com condições de infraestrutura para atender às necessidades da região. Mas
basta uma decisão política, uma decisão administrativa
que permita e apóie esta emenda constitucional para,
num espaço de tempo de apenas cinco anos, termos
condições de gerar 100 mil empregos na região com
a criação de uma zona franca que possibilite a instalação de indústrias, a oportunidade de empregos e a
recuperação econômica daquela região.
Só para termos um exemplo: Manaus hoje cresce o dobro do PIB nacional. Por que exatamente? Por
conta da zona franca. E por que foi feito isso? Com o
argumento apenas de desenvolver uma região que lá
se encontrava subdesenvolvida. No semiárido, temos
22 milhões de habitantes.
Precisa, sim, atender a este pleito, e precisa,
sim, ser vista não só pela classe política como também pelo próprio Governo de forma mais abrangente,
atendendo e apoiando esta emenda constitucional
que, de fato, irá beneﬁciar, atender a 22 milhões de
habitantes, evitando que para outras regiões tenham
que se deslocar à procura da própria sobrevivência e
evitando que muitos habitem as periferias das maiores
cidades do próprio Nordeste.
Concedo, Senador Mozarildo, um aparte a V.
Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero
cumprimentar V. Exª pelo tema que traz, principalmente
o tema de fundo, que são as desigualdades regionais.
É inacreditável que ainda hoje nós estejamos batendo
nesta tecla. Na Constituição de 1988, para não ir muito
longe, o tema já é uma imposição constitucional, pois
um dos objetivos da República é eliminar as desigualdades regionais. No entanto, não há uma política realmente efetiva para desenvolver regiões como o Nor-
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deste nem como o Norte. Digo até que o Norte ainda
está atrás. Foi dado o exemplo de um caso, a Zona
Franca de Manaus, que beneﬁcia, é lógico, a Amazônia ocidental como um todo, mas não se trata de uma
política que desenvolva Roraima, Acre, Rondônia. E
as desigualdades são terríveis. Então, quero cumprimentá-lo e dizer que a iniciativa de V. Exª é louvável e
que deve realmente merecer atenção. Eu gostaria que
o Governo Federal tivesse um plano efetivamente voltado para eliminar as desigualdades regionais.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Obrigado, Senador Mozarildo. De fato, o aparte de
V.Exª enriquece muito o nosso pronunciamento não
só como forma de reconhecimento, como também
de reivindicação daquilo que, de fato, estamos defendendo por ser o melhor para o semiárido e o melhor
para o Brasil.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
não podemos aceitar, Sr. Presidente, e caro Senador
Eduardo Braga, que legislações posteriores à edição
da Constituição de 1988 impeçam que um dos ditames
mais nobres do legislador constituinte deixe de ser
cumprido, o de que todos os brasileiros têm o direito
de viver dignamente.
É assim que encerro, Sr. Presidente, na tarde
de hoje, o nosso pronunciamento, não só apelando
a esta Casa, como também à própria Presidente da
República no sentido de apoiar esta emenda constitucional e, por meio dela, solucionar graves problemas
e, com certeza, recuperar a economia do semiárido,
possibilitando que 22 milhões de habitantes tenham
vida digna e vivam de igual para igual em relação aos
demais Estados brasileiros.
Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância de V. Exª.
Tenho certeza de que V. Exª, pelo conhecimento que
tenho, será um dos parceiros nesta luta em favor da
criação da zona franca do semiárido nordestino.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Wilson Santiago. V. Exª
não falou só pelo Nordeste, mas pelo Brasil.
Passamos a palavra de imediato, como Líder do
PDT, ao Senador Acir Gurgacz. Na sequência, o próximo seria o Senador Rodolfo e, em seguida, a Senadora Ana Amelia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero fazer um registro sobre as visitas que o nosso Governador Confúcio Moura fez, no
último ﬁnal de semana, aos Municípios de Rondônia,
visitando Ji-Paraná, Cacoal e Alvorada D´Oeste.
Foram encontros essenciais, e quero aqui registrar
a importante visita que ﬁzemos à Creche Cantinho do
Céu, com a Srª Odete e seu esposo Arlindo e todos os
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professores que nos recepcionaram com muita alegria
e todos os alunos. Quero parabenizar a D. Odete, o Sr.
Arlindo pelo belo trabalho que fazem à frente daquela instituição tão importante para o nosso Município.
Evidentemente, tão importante para o nosso Estado
de Rondônia. Também estivemos na Guarda-Mirim de
Ji-Paraná com a coordenadora Maria Bernadete e o
Sr. Adelino Pompeo Santana, que é o pastor que cuida da Guarda-Mirim em Ji-Paraná. Fica aqui o registro
da nossa alegria de podermos estar lá acompanhando
esse trabalho maravilhoso que esse casal faz na nossa
cidade, o Município de Ji-Paraná.
Com relação à transposição, conversei há pouco
com o Dr. Duvanier Paiva, do Ministério do Planejamento, que me disse que a minuta está com a Ministra do
Planejamento e que esta semana querem levar até a
Presidenta Dilma para que ela possa analisar junto com
a Casa Civil. Por ﬁm, essa questão foi amplamente debatida e discutida aqui no Congresso Nacional, muitas
reuniões foram feitas no Ministério do Planejamento,
e hoje está com a sua minuta aprovada pela equipe
técnica do Ministério do Planejamento; está com seu
anteprojeto na mesa da nossa Ministra e que deverá
seguir para a Casa Civil e para a nossa Presidenta
Dilma ainda esta semana.
Essa era a comunicação que eu tinha a fazer a
nossos amigos de Rondônia com relação à transposição. Assumi o compromisso de acompanhar, pari passu,
tudo o que acontece com relação à transposição dos
servidores de Rondônia para os quadros da União.
Na última semana, nos últimos dias, estivemos em
Porto Velho, junto com a Comissão de Meio Ambiente,
junto com o Senador Rollemberg, que preside a Comissão de Meio Ambiente. Também nos acompanharam o Senador Valdir Raupp, o Senador Ivo Cassol, o
Senador Blairo Maggi, o Senador Jorge Viana quando
fomos veriﬁcar o que acontecera em Jirau.
Nós ﬁzemos várias reuniões. Quero aqui registrar
um agradecimento a toda a equipe do Governo do Estado, que nos recepcionou muito bem. Agradeço também ao Governador Confúcio, que nos recepcionou.
Fizemos uma ampla reunião, de que participaram o
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Valter Araújo, junto com os demais Deputados Estaduais,
a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, a Polícia
Civil, a Polícia Federal, a Abin, a Marinha brasileira, a
Polícia Rodoviária Federal que nos acompanhou nos
canteiros de obra, assim como os sindicatos de trabalhadores que se reuniram conosco. Enﬁm, tivemos
uma recepção muito calorosa e pudemos ter uma ideia
clara do que aconteceu no mês passado, envolvendo
a usina de Jirau, onde houve um problema grave, uma
coisa triste de se ver.
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Parece um canteiro de guerra o que nós encontramos em Jirau, depois do que aconteceu lá com a
revolta de algumas pessoas que estão querendo se
confundir com os trabalhadores.
Na verdade, pelo que apuramos, os trabalhadores
da obra não têm nenhuma relação com o que aconteceu. Não havia nenhuma reivindicação por parte dos
trabalhadores. Conversamos com os sindicatos. O Ministério do Trabalho, por intermédio do DRT, acompanhou pari passu todos os acontecimentos e não houve
nenhuma reivindicação, não havia nenhuma pauta de
negociação entre os patrões e os trabalhadores. De
modo que não era esse o assunto que estava sendo
discutido.
Fica ainda uma incógnita muito grande. Ouvimos diretamente pessoas da Abin dizerem que há
indícios, há informações, de que há alguém de fora
do País que tenha se inﬁltrado no canteiro de obras e
provocado aquela enorme confusão, uma brutalidade
muito grande.
Fica aqui o nosso pedido para que a Polícia Federal e a Abin continuem os seus trabalhos, para que se
possa realmente detectar qual foi a verdadeira causa
daquilo que aconteceu em Jirau, para que não venha a
acontecer no futuro nem em Jirau e em Santo Antônio,
nem em outras obras do PAC. É importante termos a
certeza de que a Guarda Nacional vai continuar atuando, como faz hoje, nas obras de Jirau, nas obras de
Santo Antônio. É muito importante para todos nós.
Quero aqui fazer um registro, Srª Presidente, e
dar as boas-vindas a todos os agricultores brasileiros que vieram a Brasília em busca da aprovação da
reforma do Código Florestal. Pela manhã, não pude
estar presente, porque estava na Comissão de Meio
Ambiente junto com a Comissão de Agricultura, promovendo um debate amplo sobre essa reforma, em
uma audiência pública muito bem debatida, em que foi
muito bem discutido esse tema, que é muito importante para todos nós.
Quero, portanto, agradecer em especial aos Deputados Estaduais de Rondônia, junto com a Fetagro,
junto com os agricultores de Rondônia, que estão, neste
momento, em Brasília.
Srª Presidente, vou concluir agradecendo, mais
uma vez, a hospitalidade e a atenção que nós recebemos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Que todos tenham uma boa estada em Brasília e que
seja produtiva essa grande reunião em torno desse
tema tão importante, que é a reforma do Código Florestal Brasileiro!
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª
Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Acir Gurgacz, que falou
pela Liderança do PT.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Eu
peço, se a senhora puder me conceder, a palavra para
uma breve comunicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Presidente Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Com
revisão do orador.) – Eu quero encaminhar à Presidência da Casa um pedido de profundo pesar a ser
remetido à família do ex-Governador Jackson Lago.
Faleceu ontem e hoje será sepultado no Maranhão o
ex-Governador do Estado Jackson Lago. Ele foi meu
adversário a vida inteira e com ele muitas vezes tivemos lutas árduas nessas vicissitudes da política,
embora tivesse uma vez apoiado sua candidatura a
Prefeito de São Luís.
Mas eu considero que a morte é tão transcendental que faz com que se esqueça de tudo aquilo
que, durante a vida, nos separou nesse processo da
política em que todos cometemos excessos. É sempre
um processo doloroso.
Nesse sentido, ontem eu passei à família de Jackson lago e também distribui aos jornais uma nota
que quero ler perante o Senado:
É com grande comoção que lamento o
falecimento do Governador Jackson Lago, ﬁgura expressiva que participou da política maranhense durante quase quarenta anos. É com
respeito que proclamo o seu caráter, a coerência na defesa das suas ideias socialistas e o
idealismo com que exerceu vários cargos que
ocupou na vida pública. Ele deixa um exemplo
de bom cidadão, de chefe de família, de homem público, e o Maranhão tem a gratidão dos
serviços que ele prestou à nossa terra.
Eu, minha esposa e meus ﬁlhos nos associamos à dor da sua esposa, da sua família,
do povo maranhense e da classe política pela
perda que acabamos de ter. Pedimos a Deus
que nos conforte com a lembrança de tudo
de bem que fez pela sociedade, pelo Estado
e pelo País.
Eram essas as palavras que eu tinha que dizer,
pedindo um voto de pesar.
Os latinos tinham uma expressão: “De mortuis nil
nisi bonum”. Quer dizer, a morte faz que só falemos
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dos mortos aquilo que, naturalmente, deve ser falado,
das coisas boas. E é justamente isso que eu quero dizer: que, apesar das nossas lutas políticas, de termos
sido adversários tantos anos, a morte tem essa condição de que só relembremos as coisas boas.
Eu reconheço, como seu adversário durante tanto
tempo, que ele era um homem respeitável, um homem
que tinha uma conduta de coerência na defesa daquilo
que ele achava correto, e que foi muito coerente nas
lutas que teve no meu Estado. Eu queria expressar isso
da tribuna do Senado, mostrando, com o testemunho do
adversário que fui durante toda a sua vida, o reconhecimento do que realmente nós perdemos: um homem
de grande expressão na política do Maranhão.
Essa frase que eu disse em latim, que procurei traduzir numa tradução livre, foi citada por Diógenes Laércio,
em sua Vida dos Grandes Filósofos, como de Quílon de
Esparta. Tornou-se parte da sabedoria latina que nós
devemos ter sempre presente: uma grande reverência
pelos mortos e, ao mesmo tempo, o reconhecimento
daquilo que eles ﬁzeram de bom durante a vida.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Essas belas palavras serão transcritas na forma
do Regimento, Presidente Sarney.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 334, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de pesar em decorrência do falecimento ocorrido no
dia 4 de abril de 2011 do Governador Jackson Lago,
aos 76 anos de idade, político de grande relevância
no Estado do Maranhão.
Dessa forma, nos termos do art. 221 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
requeiro sejam apresentadas condolências ao Estado
do Maranhão, à Prefeitura de São Luís e à família do
governador.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011.
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REQUERINTENTO N° 335, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, a insercão em ata de voto
de pesar em decorrência do falecimento ocorrido no
dia 4 de abril de 2011 do Senhor Salomão Alcolumbre, empresário pioneiro no Estado do Amapá, meu
suplente.
Dessa forma, nos termos do art. 221 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
requeiro sejam apresentadas condolências ao Estado
do Amapá e a família de Sua Excelência.
Sala das Sessões 5 de abril de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
vão à publicação.
Com a palavra o Senador Francisco Dornelles,
do PP, usando a prerrogativa de Líder.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu, inicialmente, Presidente
Marta Suplicy, pediria a V. Exª a transcrição integral do
texto do meu discurso, ainda que eu não venha a lê-lo
na sua integralidade.
Srªs e Srs. Senadores, o Conselho Nacional de
Seguros Privados baixou dois importantes atos, quais
sejam as Resoluções nºs 225 e 232, que tratam das
operações de resseguro realizadas no País e que regulamentam a Lei Complementar nº 126.
A Lei Complementar nº 126 dispõe sobre a política
de resseguro e retrocessão e sua intermediação. Na
condição de Relator do Projeto na Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de analisá-lo profundamente
e de propor diversas alterações ao texto enviado pelo
Poder Executivo, incorporadas à Lei Complementar.
A Lei Complementar nº 126, ao dispor sobre a
política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, estabeleceu um conjunto de normas que busca
harmonizar dois objetivos compatíveis: a concorrência
entre as empresas resseguradoras e a preservação
de signiﬁcativa capacidade de absorção de riscos no
mercado interno.
Desejo referir-me, nesse pronunciamento, às
Resoluções nºs 225 e 232. A primeira, Resolução nº
225, garante a sobrevivência dos resseguradores locais, uma vez que, agora, há um comando para a seguradora ou ressegurador cedente no sentido de que
“contratará com resseguradores locais pelo menos
40% de cada cessão de resseguro em contratos automáticos e facultativos”.
O destinatário do art. 11 da Lei Complementar
nº 126 é o órgão regulador de seguros, o Conselho
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Nacional de Seguros Privados, que poderia, em sua
regulamentação, optar entre a contratação obrigatória
ou a oferta preferencial.
Na primeira redação da Resolução nº 168 foi feita
a opção pela oferta preferencial. No entanto, o mecanismo da oferta preferencial, como detectado pelos
órgãos de ﬁscalização do Governo, não vinha sendo
observado por algumas seguradoras e resseguradoras, havendo notícia de que, por falta de ﬁscalização,
elas acabavam por burlar as prerrogativas garantidas
por lei aos resseguradores locais. Estes, com destaque
para o Instituto de Resseguros do Brasil, eram prejudicados em seus legítimos interesses, com redução
da oferta interna de riscos, via evasão do resseguro
para o mercado internacional em proporção superior
ao que fora legalmente pretendido.
Para se ter uma idéia da evasão ocorrida, basta
dizer que segundo estatísticas da Susep, a participação do Instituto de Resseguros do Brasil no volume
de prêmios caiu de 72%, em 2009, para apenas 25%,
em 2010.
No exercício da delegação recebida, o Conselho Nacional de Seguros Privados decidiu agora pela
contratação obrigatória com resseguradores locais
de pelo menos 40% de cada recessão. Nesse sentido, a nova regulamentação alinha-se com o propósito
da Lei Complementar nº 126, de 2007, de conservar
no Brasil uma importante capacidade interna de retenção de resseguro, objetivo estratégico a justiﬁcar
a proteção parcial de mercado aos resseguradores
aqui constituídos.
A segunda, Resolução nº 232, constitui relevante concessão feita pelo Governo Federal ao mercado
segurador privado, que, com razão, ponderava haver
o Conselho Nacional de Seguros Privados excedido,
na revogada Resolução nº 224.
Atendendo, porém, às ponderações do mercado,
o Conselho Nacional dos Seguros Privados corrigiu e
abrandou substancialmente a regulamentação anterior,
passando a permitir a transferência para empresas ligadas sediadas no exterior de 20% do prêmio correspondente a cada cobertura.
A dita resolução libera do limite máximo de cessão os ramos garantia, crédito à exportação, rural,
crédito interno, levando em conta as peculiaridades
do mercado.
A Resolução nº 232, além de corrigir falha jurídica anterior, institui conjunto de normas provido de
razoabilidade e prudência.
Julgo, portanto, Sr. Presidente, para terminar, que
as Resoluções nºs 225 e 232 do Conselho Nacional
de Seguros Privados estão dentro da legalidade na
forma e são adequadas do ponto de vista do mérito,
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estando em linha com os objetivos colimados pela Lei
Complementar nº 126, que é o fortalecimento do mercado de seguros e resseguros no País.
Sr. Presidente, termino aqui, mas peço a V. Exª
a publicação, na íntegra, do pronunciamento que ora
encaminho à Mesa do Senado.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP baixou dois importantes atos,
quais sejam as resoluções 225/2010 e 232/2011, que
tratam das operações de resseguro realizadas no País
e regulamentam a Lei Complementar 126.
A Lei Complementar nº 126, de 2007, dispõe
sobre a política de resseguro e retrocessão e sua
intermediação. Na condição de relator do projeto na
Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de analisá-lo profundamente e de propor diversas alterações
ao texto enviado pelo Poder Executivo, incorporadas
à Lei Complementar.
A referida Lei Complementar nº 126, de 2007,
ao dispor sobre a política de resseguro, retrocessão e
sua intermediação, estabeleceu um conjunto de normas que busca harmonizar dois objetivos distintos,
mas compatíveis:
– a concorrência entre empresas resseguradoras, que passam a disputar riscos ofertados por cedentes situadas no País, em face
da extinção do monopólio que era exercido pelo
IRB – Brasil Resseguros S.A. (IRB); e
– a preservação de signiﬁcativa capacidade de absorção de riscos no mercado interno,
por meio do resseguro, de modo a manter os
segurados e as seguradoras sediados no país,
tanto quanto possível, a salvo das vicissitudes
do mercado internacional.
Desejo referir-me às Resoluções de números 225
de 2010 e 232 de 2011.
A primeira resolução, de nº 225, garante a sobrevivência dos resseguradores locais, uma vez que, agora,
há um comando para a seguradora ou ressegurador
cedente no sentido de que “contratará com resseguradores locais pelo menos 40% de cada cessão de resseguro em contratos automáticos e facultativos.”
O destinatário do artigo 11 da Lei Complementar 126 é o órgão regulador de seguros, o Conselho
Nacional de Seguros Privados, que poderia, em sua
regulamentação, optar entre a contratação obrigatória ou a oferta preferencial. Na primeira redação da
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Resolução nº 168/2007, fora feita a opção pela oferta
preferencial. No entanto, o mecanismo da oferta preferencial, como detectado pelos órgãos de ﬁscalização
do Governo federal, não vinha sendo observado por
algumas seguradoras/resseguradoras, havendo notícia
de que, por falta de ﬁscalização e controle, elas acabavam por burlar as prerrogativas garantidas por Lei
aos resseguradores locais. Estes, com destaque para o
IRB, eram prejudicados em seus legítimos interesses,
com redução da oferta interna de riscos, via evasão do
resseguro para o mercado internacional em proporção
superior ao que fora legalmente pretendido.
Para se ter uma idéia da evasão ocorrida, basta
dizer que, segundo estatísticas da SUSEP, a participação do IRB -– sediado no Rio de Janeiro -– no volume de prêmios de resseguro caiu de 72% do total, em
2009, para apenas 25% em 2010, uma queda brutal de
participação de mercado em apenas um ano.
No exercício da delegação recebida, o citado Conselho decidiu agora pela contratação obrigatória com
resseguradores locais de pelo menos 40% de cada
cessão de resseguro. Nesse sentido, a nova regulamentação do CNSP alinha-se com o propósito da Lei
Complementar 126/2007 de conservar no Brasil uma
signiﬁcativa capacidade interna de retenção de resseguro, objetivo estratégico a justiﬁcar a proteção parcial
de mercado aos resseguradores aqui constituídos.
A segunda resolução, de número 232, constitui
relevante concessão feita pelo Governo federal ao
mercado segurador privado que, com razão, ponderava haver o CNSP excedido, na revogada Resolução
nº 224/2010, os limites da delegação regulamentar
estatuída no art.12 da Lei Complementar 126.
Efetivamente, o artigo 12 determina que o órgão
regulador de seguros estabelecerá as condições e os
limites da cessão de resseguro de uma seguradora ou
ressegurador local para empresas ligadas ou pertencentes ao mesmo conglomerado ﬁnanceiro sediadas
no exterior. Contudo, a Resolução nº 224, já revogada,
ultrapassando de forma equivocada o campo reservado
à norma regulamentadora, simplesmente proibiu toda
e qualquer cessão para empresas ligadas sediadas
no exterior.
Atendendo, porém, às ponderações do mercado,
o Conselho Nacional de Seguros Privados corrigiu e
abrandou substancialmente a regulamentação anterior,
passando a permitir a transferência para empresas ligadas sediadas no exterior de 20% do prêmio correspondente a cada cobertura contratada.
Ainda há mais: a dita Resolução libera do limite
máximo de cessão os ramos garantia, crédito à exportação, rural, crédito interno e riscos nucleares, levando
em conta as particularidades de mercado que envolvem
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as operações desses ramos especíﬁcos, normalmente
carentes de cobertura de resseguro.
A Resolução 232, além de corrigir falha jurídica
anterior, institui conjunto de normas provido de razoabilidade e prudência.
Julgo, portanto, que as resoluções 225 e 232 do
Conselho Nacional de Seguros Privados estão dentro
da legalidade na forma e são adequadas do ponto vista
do mérito, estando em linha com os objetivos colimados
pela Lei Complementar 126, que é o fortalecimento do
mercado de seguros e resseguros no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Francisco Dornelles, 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) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Senador Romero Jucá, para uma comunicação
urgente, por cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu pedi a palavra porque entendo que
é importante comunicar ao País, primeiro, o estado de
perplexidade, de indignação por que estou passando
e, depois, para prestar a esta Casa os esclarecimentos
necessários e cobrar posição de órgãos de comunicação que devem ter a responsabilidade de informar de
forma responsável.
Fui surpreendido, neste ﬁnal de semana, Sr. Presidente, por uma matéria da revista Época e, em consequência disso, uma matéria do jornal O Globo e, em decorrência disso, de matérias publicadas em vários veículos
de comunicação da notícia de que o relatório da Polícia
Federal havia apontado, em investigação complementar
à questão do “propinoduto” do caso do Marcos Valério,
outros políticos que teriam sido beneﬁciários dessa ação
irregular ocorrida dentro do Banco do Brasil.
Fiquei surpreso, ﬁquei indignado e quero repudiar as informações da revista e do jornal que dizem
respeito a minha pessoa. Não conheço Marcos Valério, não tenho nenhuma ligação com esse esquema
e, por conta disso mesmo, de estar com a consciência
tranquila, junto com o advogado, fui atrás do relatório
da Polícia Federal de que falava a matéria, que é este
relatório que está aqui nas minhas mãos: o inquérito
complementar da Polícia Federal. E qual foi a minha
surpresa? Ver que em todas essas páginas não há uma
única menção ao meu nome. Zero! Não se fala aqui
no Senador Romero Jucá. Não sei de onde a revista
Época e o jornal O Globo tiraram essa informação.
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Quero prestar essas informações e dizer que, no
que diz respeito à relação comercial do meu irmão,
da empresa Alfândega Participações, com o Banco
do Brasil, e não com Marcos Valério, e não com outros setores, SMP&B ou DNA, com o Banco do Brasil,
está a documentação à disposição da imprensa para
qualquer tipo de averiguação. Em nenhum momento,
a empresa de que meu irmão foi sócio teve qualquer
negócio com o Sr. Marcos Valério.
Então, faço este esclarecimento para dizer que me
sinto atingido na minha honra. Essa matéria mentirosa
gerou 191 matérias em sites pelo Brasil me difamando
e repassando uma informação que não é verdadeira.
Portanto, quero aqui, ao repudiar essas informações, desaﬁar qualquer um que encontre, nesse relatório
da Polícia Federal, qualquer menção ao meu nome.
Quero pedir à revista Época e ao jornal O Globo
que refaçam a matéria, que reponham a verdade e que
informem da forma correta a população brasileira.
Se isso ocorrer, estarei satisfeito. Se isso não
ocorrer, procurarei a justiça para reparar meus direitos,
porque o que se fez foi um absurdo. Não é possível
se criar um fato do nada e se denegrir a imagem das
pessoas da forma como foi feito.
Estou disposto a ir à justiça para reparar essa
questão. E quero dizer que estou muito tranquilo sobre
essa ação ou qualquer outra questão da minha vida
política. Estou tranquilo. Ajo com responsabilidade.
E qualquer questão levantada será respondida com
transparência e com a maior responsabilidade.
Peço, Sr. Presidente, que conste desta minha
fala não só o material da documentação referente à
Alfândega Participações, mas que conste também
carta que encaminhei ao Ministro da Justiça hoje pela
manhã, solicitando que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal se pronunciem se há nesse relatório ou
em outra questão do Valerioduto qualquer informação
ou qualquer menção acerca do meu nome. Estou cobrando da Polícia Federal e do Ministério da Justiça,
por escrito, que me informem se há alguma menção
ao meu nome no relatório sobre esta questão.
Portanto, ao prestar esses esclarecimentos, Sr.
Presidente, informo à Casa a minha tranquilidade e a
minha responsabilidade com essas ações.
Algumas pessoas da imprensa têm me solicitado
cópia desse inquérito. É um inquérito sigiloso. Não poderei juntá-lo ao material da Mesa, mas a revista Época conseguiu o inquérito, tem condição de procurar e
veriﬁcar se há alguma menção ao meu nome.
Pois não.
Concedo o aparte ao Senador Francisco Dornelles.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Jucá, eu quero cumprimentar V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jucá... Ilustre Senador Dornelles, ele
está falando como líder, numa breve comunicação pessoal, e não comporta aparte.
Depois, V. Exª poderá falar como líder também,
da mesma maneira.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora
do microfone) – Senador Dornelles, agradeço a V. Exª
a manifestação. Sr. Presidente, era essa a comunicação que eu queria fazer à Casa.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Of. nº 65/2011 – GSRJ
Brasília, 4 de abril de 2011
Excelentíssimo Senhor
Dr. José Eduardo Cardozo
DD Ministro da Justiça
Senhor Ministro,
No último ﬁnal de semana, fui surpreendido por
matéria jornalística da revista Época, edição do dia 4
de abril, que sob o título de “A Anatomia do Valerioduto”,
fez acusação a minha pessoa, registrando que relatório da Polícia Federal, acerca do IPL nº 2/2007-DFIN/
DCOR/DPF – Inquérito-2474-1/140-STF, apontava-me
como um beneﬁciário de recursos do chamado Valerioduto, que seria operado pelo Senhor Marcos Valério
Fernandes de Souza, através das empresas SMP e B
Comunicação Ltda., e DNA Propaganda.
Recebi esta acusação com indignação e repúdio,
tendo em vista que não tenho nenhum conhecimento,
nenhuma ação ou nenhuma tratativa sobre a questão,
não conheço o Senhor Marcos Valério e nunca fui beneﬁciado ou tomei conhecimento do referido esquema
de desvio.
Gostaria, portando de solicitar a Vossa Excelência, informar com a maior brevidade possível, tendo
em vista a gravidade do assunto, à existência, de meu
nome nas investigações, bem como quais os termos de
alguma imputação acerca da minha conduta, registrados pela Polícia Federal no referido inquérito.
Certo de que a verdade vai prevalecer, renova
meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, – Romero Jucá Filho, Líder do
Governo no Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª deseja usar a palavra como Líder, Senador Dornelles?
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 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).
Transcorre, hoje, a quarta sessão em que a matéria consta da pauta.
O Parecer preliminar do Revisor, o Senador Gim
Argello, é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e de urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional. No mérito, é pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão, com a emenda que
apresenta.
Tem a palavra o Relator.
PARECER Nº 62, DE 2011–PLEN
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, vamos ao parecer.
Apresento o parecer de plenário sobre o Projeto
de Lei de Conversão nº 6, de 2011, referente à Medida Provisória nº 510, de 28 de outubro de 2010, o
qual regula o cumprimento de obrigações tributárias
por consórcios que realizarem contratações de pessoas jurídicas e físicas; acresce dispositivo à Lei nº
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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; e dá
outras providências.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir ao Plenário
que eu pudesse ir diretamente à análise.
Na Câmara dos Deputados, a questão relativa aos
pressupostos de relevância e de urgência da Medida
Provisória nº 510, de 28 de outubro de 2010, foi convenientemente apreciada, nos seguintes termos, com
os quais este Relator concorda inteiramente.
Quanto ao mérito, não há o que se discutir. A
maioria absoluta das disposições tem caráter essencialmente técnico, visando ao aperfeiçoamento do
controle ﬁscal seja no caso do consórcio de empresas,
objeto do art. 1º, que era dispositivo original da Medida
Provisória nº 510, de 2010, seja no caso de normas
relativas à produção e comercialização de cigarrilhas,
à exportação e à importação de cigarros, constantes
dos arts. 5º ao 8º, acrescentados ao PLV durante a
tramitação na Câmara dos Deputados.
Vamos ao voto.
Em face de todo o exposto, voto pela:
I – admissibilidade do Projeto de Lei de
Conversão nº 6, de 2011, considerando seus
aspectos de relevância e de urgência;
II – aprovação, no mérito, do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2011, com a emenda
de redação que apresento ao art. 10, apenas
adequando a redação à Lei Complementar
nº 95/98.
Sr. Presidente, esse é o relatório.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº

, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão (PLV) n° 6, de 2011, referente à
Medida Provisória n° 510, de 28 de outubro de 2010, o qual 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;
e dá outras providências.
Relator-Revisor: Senador Gim Argello
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I – Relatório
A Medida Provisória n° 510, de 28 de outubro de
2010 (MPV - 510/10), contém cinco artigos e trata de
três matérias distintas, a seguir descritas.
Regime tributário federal dos consórcios empresariais
O art. 1° da MPV dispõe sobre as obrigações
tributárias decorrentes da legislação federal, do consórcio formado por empresas, bem como sobre a solidariedade das empresas consorciadas:
Art. 1° Os consórcios cumprirão as respectivas obrigações tributárias sempre que realizarem negócios jurídicos em nome próprio,
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e
físicas, com ou sem vínculo empregatício.
§ 1° As empresas consorciadas serão
solidariamente responsáveis pelas obrigações
tributárias decorrentes dos negócios jurídicos de
que trata o caput, não se aplicando, para efeitos
tributários, o disposto no § 1º do art. 278 da Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se
somente aos tributos federais.
O dispositivo altera o tratamento tributário federal
dispensado aos consórcios de empresas que, nos termos
do art. 278 da Lei n° 6.204, de 1976, são formados em
caráter temporário e sem personalidade jurídica, para a
execução de um determinado empreendimento.
Até a publicação da MPV, a legislação federal não
tinha disposição expressa sobre a matéria. Seguindo a
regra geral, a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
mediante atos administrativos, remetia as obrigações
tributárias para cada uma das empresas componentes do consórcio, na proporção de sua participação. A
Instrução Normativa n° 834, de 26 de março de 2008,
é bem clara quanto ao fato de que o faturamento do
consórcio é feito em cada uma das empresas consorciadas, que devem contabilizar receitas, custos e despesas incorridos, proporcionalmente a sua participação
no empreendimento. Em consequência, os tributos e
contribuições são de responsabilidade de cada uma
das empresas.
Com o art. 1° da MPV em comento, o consórcio
passa a ﬁgurar como o contribuinte principal em relação as suas operações, ﬁcando as empresas consorciadas apenas no papel de responsáveis solidárias.
Para tanto, o § 1° determina que, apenas para efeitos
tributários, deixa de valer a regra segundo a qual os
consórcios não adquirem personalidade jurídica (art.
278, § 1° da Lei n° 6.404, de 1976).
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Equiparação a produtor ou fabricante para efeitos
de PIS/PASEP e COFINS.
O art. 2° simplesmente amplia, do quarto para o
oitavo mês após a edição da Medida Provisória (MPV)
n° 497, de 27 de julho de 2010, a produção de efeitos
da norma inserida em seu art. 22, pela qual se equipara a produtor ou fabricante, para efeitos da incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, a
pessoa jurídica comercial atacadista que adquirir, de
pessoa jurídica com a qual mantenha relação de interdependência, produtos por esta produzidos, fabricados
ou importados e que estejam relacionados no § 1º e §
1º-A do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003.
Isenção de CIDE e de IR em pagamentos ao exterior, para capacitação
Os arts. 3° e 4º introduzem alteração na Lei n°
10.168, de 29 de dezembro de 2000, que institui o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa cientíﬁca e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa
e o setor produtivo.
O art. 3° isenta da Contribuição de Intervenção
sobre o Domínio Econômico (CIDE) à alíquota de dez
por cento, devida pela pessoa jurídica detentora de
licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos
que impliquem transferência de tecnologia, ﬁrmados
com residentes ou domiciliados no exterior, quando
o contratante for órgão ou entidade da administração
pública direta, autárquica e fundacional, e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no
exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de
treinamento ou qualiﬁcação proﬁssional a servidores
civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou
entidade.
O art. 4°, por sua vez, determina a não-incidência
do imposto de renda na fonte (quinze por cento) que
seria aplicável nas remessas para o exterior, em consequência dos mesmos contratos acima mencionados.
Foram oferecidas à MPV n° 510, de 2010, onze
emendas, sendo que as de n° 5 a 10 foram liminarmente indeferidas pela Mesa Diretora por versarem
sobre matéria estranha.
O ilustre Relator da matéria na Câmara dos Deputados deu acolhimento parcial as emendas de nº 1 a
4, embora na votação, em Plenário, tenha sido retirada
a matéria pertinente a esta última emenda. Outrossim,
por iniciativa da relatoria, além dessas alterações, foram
acrescentados vários dispositivos não constantes do texto inicial da medida provisória, como a seguir descrito.
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Regime tributário federal dos consórcios empresariais
Nos termos do PLV n° 6, de 2011, a Câmara dos
Deputados não chancelou integralmente a proposta do
Governo, mantendo cada empresa consorciada diretamente responsável pelos tributos devidos em relação
às operações praticadas pelo consócio, na proporção
de sua participação no empreendimento.
A nova redação dada pelo PLV ao art. 1° restringe o papel tributário do consórcio apenas a retenção
de tributos e ao cumprimento das respectivas obrigações acessórias, quando contratar pessoas físicas e
jurídicas. Nesse caso, o consórcio ou a empresa líder
“poderá” assim proceder, ﬁcando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis.
A principal argumentação do Relator, para o acolhimento de emendas que resultaram no novo texto,
reside no risco de cada empresa consorciada tornarse contribuinte solidária de todas as obrigações tributárias do consórcio, sem limite da proporcionalidade
de sua participação.
Equiparação a produtor ou fabricante para efeitos
de PIS/Pasep e Coﬁns
O disposto no art. 2° da medida provisória foi integralmente suprimido e não ﬁgurou no PLV, pois se
tornou inócuo com a aprovação do Projeto de Lei de
Conversão (PLV) n° 11, de 2010, referente à citada
MPV, resultando na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que suprimiu o art. 22 da MPV n° 497,
de 2010. Como consequência, os arts. 3° e 4º foram
renumerados.
Isenção de CIDE e de IR em pagamentos ao exterior, para capacitação
O disposto nos arts. 3° e 4° da medida provisória
foram mantidos integralmente, com a redação original.
Com a eliminação do art. 2° original, passaram a constituir os arts. 2° e 3° do PLV.
Compensação de débito ﬁscal com prejuízo ﬁscal
acumulado
O art. 4° do PLV acrescenta o § 33 ao art. 65 da
Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, permitindo às
empresas inativas desde 2009, ou que estiverem em
falência, usarem o prejuízo ﬁscal acumulado de anos
anteriores no pagamento de parcelas do ﬁnanciamento de dívidas com autarquias e fundações públicas
federais.
O dispositivo permite a essas empresas o use de
25% do prejuízo ﬁscal calculado para ﬁns de apuração do Imposto de Renda e de 9% da base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). A regra vale também para as empresas em
liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial.

59

Abril de 2011

Oportuno lembrar que o benefício não alcançará as empresas em regime “de recuperação”, pois o
dispositivo menciona apenas aquela “em regime de
liquidação”.
A empresa inativa terá de pagar as parcelas compensadas, com todos os encargos, se voltar a funcionar
antes de 31 de dezembro de 2013.
Equiparação de cigarrilhas a cigarros
Os arts. 5° e 6° do PLV dispõem sobre a equiparação das cigarrilhas, nacionais ou importadas,
aos cigarros, para efeitos de controle de produção
e de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Coﬁns.
Exportação de cigarros
O art. 7° dispõe sobre novas regras de controle
para cigarros destinados a exportação, mediante alteração de dispositivos do Decreto-Lei n° 1.593, de 21
de dezembro de 1977:
I – a embalagem da vintena deverá ser marcada
com código que permita identiﬁcar sua origem
e reprimir a introdução clandestina em território
nacional;
II – a Receita Federal poderá dispensar a aplicação
de controle, desde que:
a) a dispensa seja necessária para atender as exigências do mercado importador;
b) o importador no exterior seja vinculado
ao estabelecimento industrial;
c) seja comprovada pelo estabelecimento
industrial a efetiva
importação no país de destino.
De acordo com os §§ 3° e 4° acrescentados ao
Decreto-Lei n° 1.593, de 1977, na hipótese de que sejam encontrados em território nacional cigarros destinados à exportação, ou na falta de comprovação de
sua entrada no país de destino, o estabelecimento
industrial exportador será responsável pelos impostos devidos e da multa cabível (cento e cinquenta por
cento do valor do imposto).
Importação de cigarros
Mediante alteração nos arts. 48, 49 e 50 da Lei
n° 9.532, de 10 de dezembro de 1977, são atenuadas
exigências de controle na importação de cigarros.
Deixa de ser obrigatório que o importador informe o preço do fabricante no país de origem, excluídos os tributos incidentes sobre o produto e o
preço FOB da importação, o qual não mais será
controlado, bastando, agora, que informe o preço
de venda a varejo pelo qual será feita a comercialização no Brasil.

60

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ABRIL09613
2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Deixa também de ser obrigatório que o selo seja
impresso com o número de inscrição do importador
no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda – CGC/MF e o preço de venda a varejo dos
cigarros.
Mediante a revogação do art. 11 do Decreto-Lei
nº 1.593, de 1977, deixa de ser obrigatório que os importadores de cigarros declararem em cada unidade
tributada, na forma estabelecida em regulamento, a
sua ﬁrma e a situação do estabelecimento (localidade,
rua e número), o número de sua inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes e outras indicações que forem
necessárias identiﬁcação do produto.
Finalmente, pela revogação do inciso II do art.
6°-A do mesmo Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, não
mais se exigirá que a embalagem de cigarros informe
os teores de alcatrão, de nicotina e de monóxido de
carbono.
Quanto à compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória n° 510, de
2010, assim se manifestou o Relator na Câmara dos
Deputados:
A Exposição de Motivos estima a renúncia de receitas da Medida Provisória em
modestos R$12,8 milhões por ano, cuidando
de aﬁrmar o Sr. Ministro da Fazenda que o
Projeto de Lei Orçamentária Anual levaria em
conta essa perda de recursos. Dessa forma,
as desonerações tributárias contidas na MP
n° 510/2010 não colocam em risco o atingimento das metas ﬁscais ﬁxadas nas leis orçamentárias.
Quanto às emendas apresentadas, embora algumas tratem de matérias que poderiam
implicar alguma perda de receitas, parece-nos
que a única emenda que efetivamente oferece
riscos é a de n° 11. Realmente, o estabelecimento de crédito presumido de PIS/Pasep e
Coﬁns, calculado com base na folha de pagamento e encargos previdenciários e fundiários,
representaria perda bilionária de receitas, com
enorme prejuízo ao ﬁnanciamento da Seguridade Social:
Em relação as demais emendas, entendemos que não merecem ser rejeitadas
por inadequação orçamentária, pois nenhuma
delas coloca em risco os resultados ﬁscais a
serem atingidos pela União.
Portanto, com exceção da Emenda n°
11, as disposições da Medida Provisória e das
demais emendas a ela apresentadas estão de
acordo com a legislação que rege o controle
das ﬁnanças públicas, em especial a Lei de

Quarta-feira 6

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
n° 101, de 4 de maio de 2000).
II – Análise
Na Câmara dos Deputados, a questão relativa
aos pressupostos de relevância e urgência da Medida
Provisória n° 510, de 28 de outubro de 2010 foi convenientemente apreciada, nos seguintes termos, com os
quais este Relator concorda inteiramente:
A relevância da MP n° 510/2010 é inquestionável. Na prática empresarial brasileira,
o consórcio de empresas é uma das formas
jurídicas mais utilizadas para viabilizar parcerias na realização de empreendimentos de
grande porte.
Basta citar, por exemplo, norma do Conselho Federal de Contabilidade (NBC T 10.20)
que prevê a formação de consórcios para a
execução de grandes obras de engenharia;
para a atuação no mercado de capitais; para
a realização de acordos exploratórios de serviços de transporte; para a exploração de atividades minerais e correlatas; para a realização
de atividades de pesquisa ou uso comum de
tecnologia; e para a participação em licitações
públicas.
Evidentemente, tais atividades são essenciais ao bom desempenho de nossa economia, fazendo do consórcio de empresas
uma ﬁgura jurídica das mais relevantes para
o mundo empresarial.
A urgência também se faz presente. Se
o consórcio é a forma mais usual de se juntar esforços de pessoas jurídicas distintas na
realização em comum de grandes empreendimentos, é com premência que teremos de
estabelecer deﬁnitivamente a legislação tributária que lhe seja aplicável. Aﬁnal, são vários
os projetos de grande porte previstos para o
futuro imediato: exploração do pré-sal, realização da Copa das Confederações, da Copa
do Mundo e das Olimpíadas, construção do
“trem-bala”, só para ﬁcar naqueles com maior
visibilidade.
As demais matérias contidas na MP mostram-se igualmente urgentes e relevantes. De
acordo com a Exposição de Motivos assinada
pelo Sr. Ministro da Fazenda, caso não editada, o regime de equiparação tributária criado
pela MP n° 497/2010 entraria em vigor a partir de novembro próximo passado, colhendo
desprevenidas as empresas atacadistas que
comercializam importantes produtos como,
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por exemplo gasolina, óleo diesel, GLP derivado de petróleo, gás natural, querosene de
aviação, álcool, produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador, de higiene pessoal,
determinadas máquinas e veículos, autopeças, pneus, câmaras-de ar de borracha, água,
refrigerante, cerveja, embalagens para o seu
envasamento e outras bebidas. É verdade que,
no curso da apreciação da MP no 497/2010,
o mencionado regime tributário sofreu a rejeição do Congresso Nacional, o que exigira a
supressão do texto original do art. 2° da MP
n° 510/2010 no Projeto de Lei de Conversão
anexo. Porém, esse dispositivo cumpriu seu
relevante e urgente papel de evitar a efetiva
aplicação da equiparação ﬁscal, que, ao ﬁm
e ao cabo, não passou pelo crivo do Poder
Legislativo.
Por ﬁm, também relevante e urgente a
matéria constante dos arts. 3° e 4° da Medida
Provisória em analise. Facilitar o treinamento e a qualiﬁcação proﬁssional de servidores públicos federais, distritais, estaduais e
municipais é assunto de extrema relevância.
A urgência é explicada pela proximidade do
ﬁnal do ano, época em que são debatidos e
aprovados os orçamentos das unidades da
federação.
Dessa forma, parece-nos que foram atendidos os pressupostos constitucionais de relevância e urgência das matérias tratadas pela
MP n° 510/2010.
Quanto ao mérito, não há o que se discutir. A
maioria absoluta das disposições tem caráter essencialmente técnico, visando ao aperfeiçoamento do controle ﬁscal – seja no caso do consórcio de empresas,
objeto do art. 1°, que era dispositivo original da Medida
Provisória n° 510, de 2010, seja no caso de normas
relativas a produção e comercialização de cigarrilhas,
a exportação e a importação de cigarros, constantes
dos arts. 5° ao 8°, acrescentados ao PLV durante a
tramitação na Câmara dos Deputados.
Importante assinalar que a alteração introduzida
pela Câmara dos Deputados representou um importante aperfeiçoamento da redação original do disposto
no art. 1°.
De fato, a redação originada do Poder Executivo
introduzia fator de insegurança jurídica, não apenas
quanto ao efetivo regime tributário que se desejava
para o consórcio de empresas, como também no instituto da solidariedade que estabelecia um enorme risco
para cada um das empresas integrantes do consórcio,
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na medida em que elas passariam a, individualmente,
responder pelas obrigações tributárias relacionadas a
todo o empreendimento.
Não é exagero dizer que persistindo o texto original, haveria um grande desestímulo ao consorciamento
de empresas, instituto tão necessário à realização de
grandes obras e empreendimentos.
Com a alteração produzida, restou absolutamente claro que cada empresa responde tributariamente
por sua parte no empreendimento, ﬁcando solidária
apenas no respeitante às obrigações tributárias originadas da contratação de pessoas físicas e jurídicas
pelo consórcio ou pela empresa líder (no interesse do
consórcio).
Merecem destaque, também, os dispositivos
acrescentados ao PLV, que objetivam, em última análise, a atenuar e a simpliﬁcar os controles burocráticos
na exportação e na importação de cigarros. Nesse
campo, deve ser lembrado que, no esforço de ganhar
mercados externos para o produto nacional, tudo ganha importância e relevância – inclusive as notações
que, por força de lei e por exigência do controle, sejam
estampadas na embalagem do produto.
As medidas simpliﬁcadoras, deve-se dizer, não
virão em prejuízo do controle ﬁscal. O grande problema
da exportação de cigarros, que é a sua reintrodução
clandestina no território nacional ganhará ferramenta muito mais eﬁciente, ou seja, a responsabilização
do fabricante exportador pelos tributos e penalidades
relativas aos produtos reintroduzidos. Aliás, as novas
normas prevêem que o exportador tenha vinculação
com o importador.
As medidas destinadas a desonerar as remessas
para o exterior, realizadas por órgãos públicos para
pagar despesas de aperfeiçoamento de seu pessoal,
tem inteira justiﬁcativa e são mais que oportunas. A
renúncia de receita decorrente é ínﬁma em relação
ao orçamento, mas pode ser importante para o órgão
que está suportando a despesa.
III – Voto
Em face de todo o exposto, voto pela:
I – admissibilidade da Medida Provisória n° 510, de
28 de outubro de 2010, considerando seus aspectos de relevância e urgência;
II – aprovação, no mérito, do Projeto de Lei de Conversão n° 6, de 2011.
É a seguinte a emenda de redação:
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EMENDA Nº 12 – RELATOR REVISOR
Dê-se a seguinte redação ao art. 10 do PLV nº
6, de 2011:
“Art. 10. Ficam revogados a partir da
entrada em vigor desta Lei os seguintes dispositivos:
I – os §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 9.532,
de 10 de dezembro de 1997;
II – o § 3º do art. 49 da Lei nº 9.532, de
10 de dezembro de 1997;
III – o inciso II do art. 6º-A do Decreto-Lei
nº 1.593, de 21 de dezembro de 1997;
IV – o art. 11 do Decreto-Lei nº 1.593, de
21 de dezembro de 1977.”
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável, com uma emenda de
redação.
Submeto o encaminhamento de votação os pressupostos constitucionais de relevância e de urgência,
pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da medida.
Estão inscritos para encaminhar os pressupostos de constitucionalidade o Senador Aloysio Nunes,
o Senador Demóstenes Torres e o Senador Randolfe
Rodrigues.
Tem a palavra o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
chega a ser enfadonho até esse lamento da Oposição,
que é, a bem da verdade, compartilhado por muitos
Senadores da Situação, a respeito do abuso, que ultrapassou todos os limites, em matéria de edição de
medida provisória pelo Poder Executivo. Não é mais
possível continuar nessa toada. Todo o Senado conhece
as limitações que cercam esse ato do Presidente da
República, a edição de medidas provisórias, que têm
força de lei desde o momento da sua edição.
A medida provisória representa a derrogação de
um princípio fundamental da organização dos Poderes
da República, que é a separação dos poderes entre
o Executivo e o Legislativo. Essa derrogação existe
para atender as circunstâncias excepcionalmente urgentes e de grande relevância. Relevantes e urgentes
são os termos empregados na Constituição. As duas
circunstâncias têm de caminhar juntas, para que se
justiﬁque a edição de uma medida provisória, de um
ato do Poder Executivo que tenha força de lei desde o
momento da sua edição.
Ora, vejam V. Exªs que essa Medida Provisória
submetida à apreciação do Senado, a de nº 510, como
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sempre, nos últimos minutos da sua validade – e, já
originalmente, misturava alhos com bugalhos –, tem por
objeto, entre outras matérias, “regular o cumprimento
de obrigações tributárias por consórcios que realizem
contratações de pessoas físicas”. É uma matéria. A
outra matéria, que nada tem a ver com essa, rigorosamente nada, mas que está metida na mesma medida
provisória, visa a estimular a criação “de contribuição
de intervenção de domínio econômico destinada a ﬁnanciar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação”.
O que tem a ver uma coisa com outra? Começa
por aí, então, a afronta à legislação que rege a elaboração das leis. É uma lei complementar editada alguns anos atrás. Há uma mistura de matérias que não
guardam conexão entre si. São matérias importantes?
Não tenho dúvida. São relevantes? É possível. Mas
seriam urgentes a ponto de não poderem aguardar o
trâmite normal do processo legislativo? O Presidente
da República dispõe de poderes extraordinários para
moldar, conduzir a pauta do Congresso Nacional, a
começar pela iniciativa reservada num sem número
de matérias. Mas o Presidente da República dispõe
de um instrumento poderosíssimo para condicionar a
agenda do Congresso e fazer tramitar rapidamente as
matérias que, no seu entender, são relevantes e urgentes, que é a urgência constitucional. Diante disso,
por que utilizar a medida provisória? Não há justiﬁcativa para isso.
E o que é grave, o que é mais grave ainda, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que uma das Casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados,
colabora para que estejamos diante dessa verdadeira
mixórdia que vai ser submetida à deliberação do Senado, pois, não contente de haver duas matérias que
não guardam sintonia e conexão entre si, a Câmara
dos Deputados introduziu mais dois pingentes, mais
duas matérias, contrabandeadas de alguma maneira,
introduzidas, como sempre, por iniciativa isolada do
Relator, que faz suas negociações, seus entendimentos com o Governo e com os setores interessados na
sua aprovação. E a Câmara dos Deputados, dizia eu,
introduz mais dois assuntos que não guardam conexão com os dois primeiros, que já eram originalmente
desconexos.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, não há como o Senado concordar,
data maxima venia as palavras do nosso Relator,
com a constitucionalidade dessa Medida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço a V. Exª.
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Tem a palavra o Senador Randolfe Rodrigues. Perdão! Tem a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
é mais uma matéria que não tem qualquer relevância e
urgência para ser tratada por medida provisória.
Para se ter uma ideia, inclusive dois dos itens já
foram vetados pela Presidência da República – um,
duas vezes. São matérias, naturalmente, enxertadas
pela Câmara dos Deputados.
Mas imagine V. Exª que são medidas que em
tese... Inclusive, não há pertinência temática. Vem
uma medida provisória do Poder Executivo, que trata
de consórcios, de tributação desses consórcios relativos a obras da Copa do Mundo – olhe só o tamanho
da relevância – e das Olimpíadas – olhe a urgência
–, e aí a Câmara enxerta mais um monte de coisas já
vetadas pela Presidência, relativas a ensino superior
no exterior e também à distribuição ou à participação
ou a parcelamento, em até 180 meses, de empresas
que se encontram em situação de falência. A pressa
é tanta, que nem colocaram a recuperação judicial. E
nós, no Senado, mais uma vez, ﬁcamos oprimidos,
porque o prazo se esgota amanhã. O que nós vamos
fazer? Então, Sr. Presidente, é absolutamente inconstitucional.
Quero, inclusive, apelar a V. Exª, como já ﬁz na
reunião de Líderes – e V. Exª tem compromisso com
essa matéria, é, aliás, o autor dela –: não podemos
mais votar medida provisória nessa situação. É uma
situação vexatória para o Senado Federal, para a
Nação brasileira. Nós estamos perdendo as nossas
prerrogativas. Primeiro, a matéria já chega aqui para
ser votada em cima da hora; segundo, nunca há relevância e urgência.
Pegaram outro caminho: os Ministros, hoje, pressionam a Presidência da República, porque sabem
que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado,
qualquer que seja o tema, vão considerá-lo relevante
e urgente e vão colocá-lo em votação. Então, não há
qualquer cabimento.
Eu disse e repito – já disse a V. Exª –: peguei
vários julgados do Supremo Tribunal Federal; há um
primoroso, do Ministro Celso de Mello – S. Exª foi
acompanhado pela unanimidade dos Ministros do Supremo – que diz que relevância e urgência, por serem
matérias constitucionais, são objetos de Ação Direta
de Inconstitucionalidade.
Nós estamos dando um tempo, para que a proposta de V. Exª possa vingar. Nós acreditamos, inclu-
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sive, na capacidade que V. Exª tem, na habilidade que
tem de fazer, primeiro, com que haja prazos equânimes
entre Câmara e Senado e, segundo, com que haja
vontade própria do Executivo em tratar determinados
temas com relevância constitucional, melhor dizendo,
com urgência constitucional, porque está ali posto:
Não são todos os temas que podem ser tratados por
medida provisória.
De sorte, Sr. Presidente, que novamente vamos
votar pela inconstitucionalidade da urgência e relevância
e aguardar mais um tempo, para que a medida que V.
Exª propôs, a proposta de emenda à Constituição de
sua autoria, seja aprovada no Senado e na Câmara,
para se restabelecer um rito decente aqui na Casa e
para que a Presidência da República se convença de
que não é qualquer tem que pode ser tratado por meio
de medida provisória.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado V. Exª.
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, a votação de mais essa medida provisória reaﬁrma a necessidade de o quanto antes...
Eu ﬁco feliz em saber que amanhã, na Comissão de
Constituição e Justiça, já debateremos a proposta de
emenda à Constituição de sua autoria, para disciplinarmos este regime que vou denominar de ditadura
das medidas provisórias.
Primeiro, é claramente um desrespeito ao Senado da República toda vez nos restar o ﬁm do prazo
para votar a medida provisória. Mais uma vez, estamos – e aí concordo com o Senador Aloysio –, enfadonhamente, estamos insistindo na mesma tecla, de
no último dos prazos o Senado estar a discutir as medidas provisórias.
Segundo, Presidente, se V. Exª me permite, se
couber, ainda, na proposta de V. Exª, queria trazer ao
debate o aspecto da relevância e da urgência das medidas provisórias.
Ora, nós temos de ter um critério mais depurado
para apreciarmos essa tal relevância e urgência. Por
exemplo, a apreciação desse aspecto na Casa em
que primeiro tramitam as medidas provisórias, que é
a Câmara. Que a Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara, primeiro, antes de qualquer coisa, aprecie se de fato a matéria que está sendo apresentada
cumpre os pré-requisitos de relevância e urgência.
Não quero entrar...
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Há, de nossa parte, convergência e divergência
com o mérito da matéria. Mas ela veio totalmente mutilada no seu ideal, na sua ideal intenção. Não dá, inclusive, para distinguir qual é a intenção originária da
Presidência da República, ao enviar a medida provisória, em virtude, em especial, das emendas que devem
ter surgido na Câmara. O art. 1º fala sobre obrigações
tributárias. Já se pula para o art. 2º, para falar sobre
a contribuição de intervenção no domínio econômico.
No art. 3º, diferentemente, isentam-se de cobrança de
Imposto de Renda instituições estrangeiras. Mantémse a sonegação no art. 4º, porque, da mesma forma,
estabelecem-se benefícios a sonegadores da Receita
Federal.
Então, a matéria, até deturpada na Câmara, acabou virando um Frankenstein. É uma coletânea de diferentes temas.
Então, Sr. Presidente, não temos como votar favoravelmente aos aspectos de relevância e urgência,
porque o conjunto desses temas não têm relevância e
urgência. Poderia até um desses temas ter relevância
e urgência, mas o conjunto deles não tem.
Há, Presidente, no Regimento do Senado Federal e no Regimento da Câmara, a ﬁgura do pedido de
urgência para os projetos de lei.
Portanto, não há necessidade de matérias tramitarem dessa forma, de banalizarmos o instrumento colocado pelo art. 62 da Constituição, que é o da
medida provisória. Isso tem ocorrido repetidas vezes.
E reitero: espero que, o quanto antes, a proposta de
emenda à Constituição de sua autoria seja aprovada;
que, em acordo com a Câmara, nós a aprovemos e
que, juntamente com isso, disciplinemos esse caráter
de relevância e urgência, que não tem havido no encaminhamento das medidas provisórias para apreciação
aqui, no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente Sarney, me inscreva para discutir a matéria,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro quero
chamar a atenção nessa medida provisória para uma
atitude, inclusive assumida pelo Relator, que diz respeito à separação de uma matéria, meu caro Senador
Aloysio Nunes, para exatamente clariﬁcar esse debate
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que a gente levantou aqui desde o dia 1º de março,
permitindo, assim, que esse corpo estranho à medida
provisória, ou destoante da medida provisória, introduzido lá no debate na Câmara dos Deputados, possa,
agora, de forma já correta, enquanto artigo, inclusive
ser submetido a um veto pela Presidência da República. Esse é o primeiro aspecto para o qual quero
chamar a atenção.
O segundo aspecto é o de que, mais uma vez,
acentua-se aqui o debate sobre a aprovação da PEC
que está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Teremos oportunidade, amanhã, de inclusive
dar um passo adiante. Inclusive ﬁz uma proposição
ao Presidente José Sarney, que era inclusive a minha
proposta original, de que a gente desse um tempo
maior à Câmara, por conta até da quantidade de parlamentares que há aquela Casa; e, portanto, um tempo maior, compatível com a quantidade de propostas,
que também é maior. Seriam mais ou menos 60 dias
para a Câmara, 45 dias para o Senado e 15 dias para
a volta da matéria.
É importante acentuar também o debate sobre a
questão da apreciação dessa matéria no que diz respeito à sua admissibilidade pelos Plenários das duas
Casas. Portanto, dessa forma, cumpriríamos uma etapa
importante para permitir que pudéssemos trabalhar com
as medidas provisórias, o que não acontece na tarde
de hoje. Por isso, o Relator, Senador Gim Argello, usou
do artifício de separar, sem alterar o conteúdo, para
permitir inclusive que essa forma de fazer ingressar
algo, e que nos engessa no que diz respeito a negar
ou não, não prejudique o todo da matéria.
Por outro lado, Sr. Presidente, quero aqui salientar
que o restante da medida provisória, ainda que tratemos
de temas diferentes, à aplicação no que diz respeito
principalmente à questão das universidades, no caso
da universidade empresa para apoio à inovação, ou à
própria questão de ampliação de prazo para as empresas ou fabricantes e pessoas jurídicas na relação
entre atacadista ou varejista, todas duas se relacionam,
na realidade, com ações tributárias, com cobrança de
impostos. Portanto, assuntos aplicados em segmentos diferenciados, mas oriundos de uma mesma matriz, meu caro Aloysio, que é a questão de tributos, a
questão de impostos, a relação com isenção.
Portanto, a matéria originalmente apresentada
pelo Governo tinha exatamente uma espinha dorsal,
obedecia à exigência apresentada por nós de que a
matéria tratasse de um tema. Tanto é verdade isso que
o Relator, na Câmara, chegou inclusive a rejeitar cinco
emendas que não guardavam relação com o texto.
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Portanto, se esse texto, na sua inteireza, fosse
exatamente passado da Câmara para cá, estaríamos
discutindo uma medida provisória que teria como eixo
central alterações do ponto de vista tributário, contributivo, ou na relação de isenção e aplicação de impostos; portanto, para diversas áreas. Mas, a matéria
se concentra exatamente em uma única e exclusiva
relação que é como fazer a utilização da contribuição
de incidência sobre domínio econômico, como relacionar determinados níveis de benefícios na relação PIS/
COFINS. Portanto, relacionando-se com matéria que
nós poderíamos chamar de caráter tributário.
Por isso, Sr. Presidente, quero aqui reaﬁrmar a
nossa posição favorável à votação dessa matéria e a
nossa posição no sentido de que agilizemos o processo
de apreciação da emenda constitucional que trata do
rito sumário, para que a gente não continue fazendo
esse debate aqui, meu caro Aloysio.
Eu, por exemplo, de novo, passei parte da manhã
de hoje discutindo a Medida Provisória nº 512, lá na
Câmara, com receio de que, quando ela chegar aqui,
não haja mais tempo.
Então, não dá para ser assim...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, não deve ser assim e efetivamente não é
essa a função.
Agora, quero salientar mais uma vez, meu caro
Presidente, que esse erro foi, inclusive, produzido por
todos nós, quando ﬁzemos a mudança no rito de apreciação das medidas provisórias do Congresso para as
duas Casas e não atentamos para o fato de que uma
Casa poderia segurar a medida provisória, sem nada
deliberado, portanto, correndo naturalmente, até 119
dias, mandando a matéria, por exemplo, na undécima
hora, para a outra Casa.
Portanto, é fundamental mudar isso e permitir
que, no caminho de volta, a outra Casa tenha tempo,
inclusive, para fazer as alterações ou as correções a
partir daquilo que nós efetivamente produzimos no
Senado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias para
encaminhar a matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs Senadores, é mais uma medida provisória inconstitucional.
O objeto principal da medida provisória é matéria
tributária. Em relação à medida provisória que trata de
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matéria tributária, o Supremo Tribunal Federal já julgou;
é matéria julgada, ou seja, há jurisprudência ﬁrmada:
é absolutamente inconstitucional a medida provisória
que trata de matéria tributária.
Além de tratar de matéria tributária, essa medida
provisória apresenta outro equívoco: afronta a Constituição porque trata de temas desconexos. Trata de
tributos, de consórcios, trata da vantagem de facilitar
a arrecadação de tributos, trata de cigarrilhas, de isenção ﬁscal, trata de isenções tributárias da ordem de
R$12,8 milhões. E a Lei de Responsabilidade Fiscal,
quando trata da matéria, diz que não se pode conceder
isenção ﬁscal sem uma correspondente arrecadação
compatível com a isenção conferida.
Esta medida provisória inclui os fabricantes e
importadores de cigarrilhas como sujeitos à inscrição
no registro da Receita Federal; portanto, de consórcio
para cigarrilha. Esses fabricantes e importadores estarão sujeitos à apuração e ao pagamento do IPI, da
contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para
a COFINS. E as exportações de cigarros autorizadas
pela Secretaria da Receita Federal ﬁcam isentas do
pagamento do Imposto de Exportação. Portanto, são
matérias desconexas.
Depois, a justiﬁcativa. Trata a matéria dos consórcios, da formação de consórcios, e alega urgência pelo
fato de se referir também a obras do PAC e a obras da
Copa do Mundo, em 2014, das Olimpíadas, em 2016,
e da Copa das Confederações também, em 2013. Portanto, é uma seleção de temas desconexos.
Assumimos o compromisso – o Senador Demóstenes o assumiu pelo DEM e, pelo PSDB, nós o
assumimos – de não deliberarmos simbolicamente
em matéria inconstitucional. Então, mais uma vez,
seremos obrigados a pedir a veriﬁcação de quórum
nesta matéria.
Sr. Presidente, há pouco, V. Exª presidiu uma
reunião de Líderes em que estabeleceu, como prioridade, um calendário de votações e estabeleceu que
a prioridade preliminar é exatamente a questão das
medidas provisórias, a deliberação sobre um novo rito
para a tramitação das medidas provisórias, a reforma
administrativa da Casa e a reforma do Regimento da
Casa. São matérias que dizem respeito à organização
para um funcionamento mais adequado da instituição,
alcançando, dessa forma, eﬁciência maior. É óbvio que
há necessidade de um entendimento com a Câmara
dos Deputados. Há que se obter da Câmara dos Deputados a contrapartida no que diz respeito à vontade
política de aperfeiçoar o trâmite legislativo, obviamente
a favor da eﬁciência e da produtividade.
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Portanto, Sr. Presidente, essa medida provisória é mais uma afronta, é mais uma submissão do
Senado Federal, porque ela vem imposta no último
momento para sua apreciação e deliberação. E nós
vamos pedir...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, vamos falar em medidas provisórias. Mais uma vez, o
Governo abusa do seu poder. Senadores e Senadoras,
a matéria que vamos votar hoje, imposta pelo Governo... É bom que todos pensem na independência deste
Poder. Não posso mais, Presidente Sarney, deixar de
subir a esta tribuna a cada medida provisória – absurda
como esta. Uma medida absurda, Presidente Sarney!
Que tipo de urgência temos em votar o mérito desta
matéria, Presidente Sarney? O Governo abusa de seu
poder. O Governo maltrata o Poder Legislativo. O Governo tira a força do Senado de legislar, Presidente. Este
Governo, a cada momento, mostra mais a sua força e
intimida alguns Senadores e Deputados.
Ora, Sr. Presidente, medida provisória inconstitucional, visivelmente inconstitucional, com nenhum caráter de emergência e urgência. Mas o Governo sabe
que tem maioria nesta Casa. O Governo sabe que impõe nesta Casa. O Governo manda, porque sabe que
vai aprovar, não somente esta, Srªs e Srs. Senadores,
mas qualquer medida absurda como esta, ele aprova
nesta Casa. Como pensa a Nação brasileira? O que
diz a Nação brasileira do Senado Federal?
O Governo cada vez mostra mais sua força. Li
nos jornais desta semana, Brasil. Já falei aqui nesta
tribuna, há poucos momentos, da minha decepção. Eu
que sou um democrata, eu que zelo pela democracia,
eu que sou capaz de dar meu sangue pela democracia, vejo este Governo, a todo instante, se impondo.
Olha o caso das medidas provisórias, Nação! Olha o
caso da Vale do Rio Doce, Nação! Olha o autoritarismo deste Governo! Olha como o Governo se impõe a
esta Pátria! Olha como o Governo toma a Vale do Rio
Doce de assalto! Uma empresa que, antes de ser privatizada, faturava apenas R$500 milhões; hoje, está
na casa de R$30 bilhões. Agora, a Vale do Rio Doce
vai pertencer ao Governo da Srª Presidente Dilma. É
ela quem vai mandar na Vale do Rio Doce.
Brasil! Brasil! Olha a democracia, Brasil! Nós estamos a caminho da Venezuela, Brasil! Brasil, olha a
independência do Congresso Nacional! Hugo Chávez
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fez menos do que a Dilma está fazendo agora. Hugo
Chávez vem por caminhos mais evidentes e menos
inteligentes; a Dilma vem por um caminho mais inteligente: conquistaram o povo brasileiro.
Deram mais de onze milhões de bolsas-família,
o que eu não critico. Não critico pela pobreza do meu
País, mas, com isso, conquistaram o povo. Se V. Exª,
Senador, precisa de um relógio, e eu lhe dou o relógio, V. Exª não me esquece. V. Exª vai me considerar
parte de sua vida.
O Governo está engessando e está engessando
através de coisas claras, que passam pelo rosto de cada
um e que nós temos, como Senadores da República,
legítimos representantes do povo, de alertar a Nação
brasileira, de falar para a Nação brasileira, de dizer
claramente o que está acontecendo nesta Nação!
Por que não param as medidas provisórias? Para
o Poder Legislativo não poder legislar, para o Poder
Legislativo ﬁcar engessado.
Por que tiraram o Agnelli da Vale do Rio Doce?
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
...tornando a Vale do Rio Doce a segunda mineradora
do mundo, a maior empresa brasileira, foi tomada de
assalto. Quem manda lá é o Governo, e o poderoso
Governo agora pode bater no peito, Senador Gim, e
dizer assim à Nação brasileira: eu quero ver daqui para
a frente quem me tira do poder! Eu tenho o Governo e
tenho a Vale na mão! Mexam comigo! Me tirem daqui!
Me ganhem nas urnas! Me ganhem nas urnas, agora
com a Vale do Rio Doce na mão! Me ganhem!
Isso é democracia, Brasil? Isso é democracia,
Brasil?
Espero, por V. Exª, Presidente Sarney, eu espero,
por V. Exª, para um dia chegar a esta tribuna e dizer
que nós temos, até que enﬁm, o direito de legislar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, estamos, naturalmente, aqui defendendo a admissibilidade
dessa medida provisória, a sua constitucionalidade e a
sua relevância, mas queria me referir especiﬁcamente
a um ponto que, inclusive, foi objeto de aceitação de
uma emenda que apresentamos – e quero aqui agradecer ao Senador Gim Argello –, uma emenda de redação ao art. 10, pela seguinte razão: dentro dessa
Medida Provisória há uma mudança do Decreto-Lei nº
1.593, de 1977, que, em seu art. 6º, estabelece que
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as embalagens de cigarros, sem prejuízo das exigências determinadas pelos órgãos federais competentes,
deverão conter as seguintes informações em idioma
nacional: teores de alcatrão, de nicotina e de monóxido de carbono.
Uso a tribuna para informar a V. Exª e a todos os
nossos pares que vou envidar esforços no sentido de
convencer...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...o Sr. Ministro da Saúde a sugerir à Presidenta Dilma
Rousseff o veto a esse item do art. 10 dessa medida
provisória, que vai se transformar em lei a partir de hoje.
Isso porque, apesar de a intenção ter sido a de retirar
de produtos que vão para exportação essas referências, porque as suas leis podem não exigir esse tipo
de procedimento, entendemos que, se isso tivesse que
ser feito, se poderia simplesmente produzir uma embalagem diferenciada para aqueles produtos que fossem
objeto de exportação. Por outro lado, entendemos que
o simples fato de serem produzidos no Brasil produtos
sem essas informações, que são importantes para o
conhecimento da população, que pudessem circular
cigarros que não contivessem essas informações...
Então, apenas para informar a V. Exª e aos nossos
pares que vamos tentar fazer com que esse item seja
vetado pela Presidenta da República.
Dito isso, pedimos aos Senadores do bloco o seu
voto “sim”, pela aprovação da medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação os pressupostos de urgência,
constitucionalidade e relevância.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
veriﬁcação de quórum, Sr. Presidente, veriﬁcação de
votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com o apoiamento legal, a veriﬁcação vai ser
feita.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, gostaria de convidar todos os Senadores e
Senadoras que estão em seus gabinetes para que venham ao plenário, pois vamos ter votação nominal; vamos votar nominalmente a Medida Provisória nº 510.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências da Casa e em seus gabinetes
que compareçam ao plenário, pois estamos procedendo
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a um processo de veriﬁcação nominal de votação da
medida provisória constante da Ordem do Dia.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney,
para registrar a presença de uma comitiva de vereadores do Município de Boca do Acre, no Amazonas,
um Município importante no sul do meu Estado. Estão
presentes e assistindo à nossa sessão a vereadora que
é Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de Boca
do Acre, a Vereadora Marineide Fernandes, o Vereador
Francisco Vasconcelos, o Vereador João Souza, Valfrido
de Oliveira Neto e o Vereador Alysson Lima.
Eu gostaria de fazer este registro porque são
pessoas que fazem a militância política, a militância
social e lutam pelos interesses do povo do Amazonas,
fundamentalmente da cidade que represento, que é a
cidade de Boca do Acre.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, o DEM vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a presença dos vereadores
do Amazonas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “sim”, favorável à aprovação da medida provisória
que nós estamos votando. É uma medida provisória
importante, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PMDB recomenda o voto “sim”.
Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – O DEM recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O DEM recomenda o voto “não”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – PSDB, voto “não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, PSOL, voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – PSOL, voto “não”.
Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras,
uma vez mais, que compareçam ao plenário para procedermos à conclusão da votação da Medida Provisória
nº 510, constante da Ordem do Dia.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr.
Presidente, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
pede o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Liderança de Apoio ao Governo recomenda
o voto “sim”.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria recomenda não votar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Minoria recomenda...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria recomenda não votar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
Somente para destacar a presença aqui, no plenário do Senado, do Dr. João Bosco, Juiz Federal do
Amapá, em particular, amigo nosso, meu e de V. Exª,
que está visitando o Senado da República.
Peço que faça o registro nos anais da sessão
de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Associo-me ao registro feito por V. Exª por
tratar-se realmente de um magistrado que merece a
nossa admiração e respeito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu queria, Sr. Presidente,
apresentar um voto de aplauso pelo transcurso dos 203
anos de criação da Justiça Militar da União.
A Justiça Militar da União foi o embrião de todas
as Justiças do País e, durante esses 203 anos de existência, esteve presente em todos os cenários políticos
que se revezaram no Brasil, sem perder a serenidade
e a dignidade, que são marcas indeléveis impressas
nas decisões que tomou.
Ao tempo em que está comprometida com o momento atual, celebra com orgulho o fato de se constituir
em uma instituição cuja trajetória se entrelaça com a
própria história do nosso País, Sr. Presidente.
Ao mesmo tempo, gostaria de apresentar aqui
cumprimento a toda a equipe econômica da Presidente
Dilma pela elevação da credibilidade do nosso País no
plano econômico mundial, com a diminuição do risco
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Brasil e o aumento da nossa credibilidade junto aos
investidores.
Nosso cumprimento a toda a nossa equipe econômica e a nossa Presidente Dilma, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras
que compareçam ao plenário, pois estamos em processo de votação da Medida Provisória nº 510, que
consta da Ordem do Dia.
Senadora Marinor Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente, apesar do quórum, queria anunciar que a
Bancada do PSOL está em regime de obstrução.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – O Partido Progressista vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Partido Progressista vota “sim”, comunica o
nosso ilustre Senador Francisco Dornelles.
Senador Eduardo Braga, estamos à espera da
votação de V. Exª.
Reitero o meu pedido aos Srs. Senadores e às
Srªs Senadoras que estão fora do plenário: que compareçam para a votação da Medida Provisória nº 510.
Peço aos Srs. Líderes que apelem aos seus correligionários para comparecerem ao plenário, para
concluirmos a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, enquanto concluímos a votação, quero registrar que pactuamos aqui, com algumas lideranças,
a votação, amanhã, das duas autoridades do Cade
que estão sobre a mesa, para que tenhamos pauta
amanhã também. Então, as duas votações nominais
ﬁcariam para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos encerrar a votação.
O Senador Geovani Borges está votando.
Estou esperando a conclusão da votação do Senador Geovani Borges.
O painel não registrou o seu voto. Peço repeti-lo.
Vou encerrar a votação.
O Senador Walter Pinheiro vai votar.
Registrado o seu voto.
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO,14.
Não houve abstenção.
Total: 57 votos.
Aprovada.
A medida foi aprovada na preliminar de constitucionalidade e relevância.
Vamos proceder agora à votação do mérito.
Discussão do mérito. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há uma emenda de redação...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Só para constar meu voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voto contra do Senador Demóstenes.
Há uma Emenda de Redação nº 12, que está
distribuída no plenário, em que se modiﬁca a redação
do art. 10, desmembrando-se os dispositivos que estavam aglutinados no caput.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:

PARECER N° 63, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei de
Conversão n° 6, de 2011 (Medida Provisória
n° 510, de 2010)
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei de Conversão n° 6, de 2011 (Media Provisória n° 510, de 2010), que regula o cumprimento de obrigações tributarias por consórcios
que realizarem contratações de pessoas jurídicas
e físicas; acresce dispositivos a Lei n° 10.168, de
29 de dezembro de 2000, que institui contribuição
de intervenção de domínio econômico destinada a
ﬁnanciar o Programa de Estímulo a 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
n° 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e dá outras
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providências, consolidando a emenda de redação
aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2011.

ANEXO AO PARECER N° 63, DE 2011
Redação ﬁnal do Projeto de Lei de
Conversão n° 6, de 2011 (Medida Provisória
n° 510, de 2010)
Regula o cumprimento de obrigações
tributárias por consórcios que realizarem
contratações de pessoas jurídicas e físicas;
acresce dispositivos à Lei n° 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 n°s
12.249, de 11 de junho de 2010, e 9.532, de
10 de dezembro de 1997, e o Decreto-Lei
n° 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas integrantes de consórcio
constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações
praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento, observado o disposto
nos §§ 1° a 4°.
§ 1º O consórcio que realizar a contratação, em
nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou
sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção
de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ﬁcando as empresas consorciadas
solidariamente responsáveis.
§ 2° Se a retenção de tributos ou o cumprimento
das obrigações acessórias relativos ao consórcio forem
realizados por sua empresa líder, aplica-se, também,
a solidariedade de que trata o § 1º.
§ 3º O disposto nos §§ 1° e 2° abrange o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais,
inclusive a incidente sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos, e das contribuições destinadas a
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outras entidades e fundos, além da multa por atraso
no cumprimento das obrigações acessórias.
§ 4° O disposto neste artigo aplica-se somente
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Art. 2° O art. 2° da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6°:
“Art. 2° ..................................................
..............................................................
§ 6° Não se aplica a Contribuição de que
trata o caput quando o contratante for órgão ou
entidade da administração direta, autárquica e
fundacional da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e o contratado for
instituição de ensino ou pesquisa situada no
exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualiﬁcação proﬁssional a servidores civis ou militares do respectivo
ente estatal, órgão ou entidade.”(NR)
Art. 3° A Lei n° 10.168, de 29 de dezembro
de 2000, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
2°-B:
“Art. 2°-B. O imposto sobre a renda na
fonte não incidira sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior por órgãos ou entidades da
administração direta, autárquica e fundacional
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em razão de despesas contratuais
com instituições de ensino e pesquisa relacionadas a participação em cursos ou atividades
de treinamento ou qualiﬁcação proﬁssional de
servidores civis ou militares do respectivo ente
estatal, órgão ou entidade.”
Art. 4° O art. 65 da Lei n° 12.249, de 11 de junho
de 2010, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§
33 a 35:
“Art. 65. ................................................
..............................................................
§ 33. As pessoas jurídicas que se encontrem inativas desde o anocalendário de 2009
ou que estiverem em regime de liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial, ou em regime
de falência, que optaram pelo pagamento ou
parcelamento dos débitos, nos termos deste
artigo, poderão compensar os débitos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados em razão da concessão do
benefício de redução dos valores de multas,
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juros de mora e encargo legal, em decorrência
do disposto no § 3° deste artigo, respectivamente, com a utilização de prejuízo ﬁscal e da
base de cálculo negativa da CSLL, próprios,
acumulados de exercícios anteriores, sendo
que o valor a ser utilizado será determinado
mediante a aplicação da alíquota de 25% (vinte
e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo ﬁscal e de 9% (nove por cento) sobre a
base de cálculo negativa da CSLL.
§ 34. Para ﬁns do disposto no § 33, a
pessoa jurídica inativa que retornar a atividade antes de 31 de dezembro de 2013 deverá
recolher os valores referentes ao IRPJ e a
CSLL objeto da compensação com todos os
encargos legais e recompor o prejuízo ﬁscal
do IRPJ e a base de cálculo negativa da CSLL
correspondentes.
§ 35. A Secretaria da Receita Federal
do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 33 e
34.” (NR)
Art. 5° Os fabricantes e importadores de cigarrilhas classiﬁcadas no código 2402.10.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI) ﬁcam sujeitos à inscrição no registro especial de
que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 1.593, de 21 de
dezembro de 1977.
Parágrafo único. O disposto nos arts. 27 a 30 da
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, também se
aplica aos estabelecimentos industriais fabricantes
de cigarrilhas.
Art. 6° Os fabricantes e importadores de cigarrilhas ﬁcam sujeitos à apuração e ao pagamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns, segundo as
mesmas normas aplicáveis aos cigarros nacionais e
importados, inclusive em relação às regras:
I – de equiparação a estabelecimento
industrial, no caso do IPI; e
II – de substituição tributária, no caso da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns.
Art. 7° Os arts. 12 e 18 do Decreto-Lei n° 1.593,
de 21 de dezembro de 1977, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12. Os cigarros destinados à exportação não poderão ser vendidos nem expostos à venda no País e deverão ser marcados,
nas embalagens de cada maço ou carteira
de 20 (vinte) unidades, pelos equipamentos
de que trata o art. 27 da Lei n° 11.488, de 15
de junho de 2007, com códigos que possibili-
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tem identiﬁcar sua legítima origem e reprimir
a introdução clandestina destes produtos no
território nacional.
..............................................................
§ 5° A Secretaria da Receita Federal do
Brasil poderá, na forma, condições e prazos
por ela estabelecidos, dispensar a aplicação
do disposto nos §§ 1° e 4°, desde que:
I – a dispensa seja necessária para atender as exigências do mercado estrangeiro
importador;
II – o importador no exterior seja pessoa
jurídica vinculada ao estabelecimento industrial, de acordo com o disposto no art. 23 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e
III – seja comprovada pelo estabelecimento industrial, mediante documentação hábil
e idônea, a importação dos cigarros no País
de destino.
§ 6° As exportações de cigarros autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil na forma do § 5° ﬁcam isentas do Imposto de Exportação.” (NR)
“Art. 18. ................................................
..............................................................
§ 3° Na hipótese de cigarros de que
trata o caput, cuja exportação tenha sido autorizada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil de acordo com o disposto no § 5°
do art. 12, os impostos devidos, bem como a
multa de que trata o § 1° do presente artigo,
serão exigidos do estabelecimento industrial
exportador.
§ 4° O disposto no § 3° aplica-se inclusive a hipótese de ausência de comprovação
pelo estabelecimento industrial da importação
dos cigarros no país de destino, de que trata
o inciso III do § 5° do art. 12.” (NR)
Art. 8° Os arts. 48 e 50 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 48. O importador deverá requerer a
Secretaria da Receita Federal do Brasil o fornecimento dos selos de controle de que trata
o art. 46 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, devendo, no requerimento, prestar
as seguintes informações:
..............................................................
III – preço de venda a varejo pelo qual
será feita a comercialização do produto no
Brasil.
§ 1° (Revogado).
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§ 2° (Revogado).” (NR)
“Art. 50. ................................................
I – se as vintenas importadas correspondem a marca comercial divulgada e se estão
devidamente seladas;
.................................................... ” (NR)
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
I – em relação ao art. 1°, a partir de 29
de outubro de 2010;
II – em relação aos arts. 2° e 3°, a partir
de 1° de janeiro de 2011;
III – em relação aos arts. 5° e 6°, a partir
do primeiro dia do quarto mês subsequente ao
da sua publicação;
IV – em relação aos demais artigos, a
partir da data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogados a partir da entrada em
vigor desta Lei os seguintes dispositivos:
I – os §§ 1° e 2° do art. 48 da Lei n° 9.532,
de 10 de dezembro de 1997;
II – o § 3° do art. 49 da Lei n° 9.532, de
10 de dezembro de 1997;
III – o inciso II do art. 6°-A do Decreto-Lei
no 1.593, de 21 de dezembro de 1977;
IV – o art. 11 do Decreto-Lei n° 1.593,
de 21 de dezembro de 1977.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação ﬁnal.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo nenhuma objeção, aprovada e
vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A pauta desobstruída, vamos proceder à votação
do Projeto de Lei da Câmara, que estabelece normas
formais para o envio ao Congresso Nacional de atos
internacionais sujeitos ao seu referendo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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
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– 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 ao projeto e à Emenda nº
1-CCJ.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1 da CCJ, com parecer
favorável. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, aprovada.
São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 141, DE 2008
(Nº 795/2099, na casa de origem)
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“Art. 1º As mensagens presidenciais enviadas à Câmara dos Deputados, para cumprimento do disposto no inciso VIII do caput
do art. 84 da Constituição Federal, deverão
conter, no caso de tratados, convenções e atos
internacionais que não possuam versão autêntica em língua portuguesa, a versão oﬁcial no
vernáculo e as versões autênticas, mediante
cópias autenticadas pelo Ministério das Relações Exteriores.”
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER N° 64, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n° 141, de 2008
(n° 795, de 1999, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n° 141, de 2008 (n° 795, de 1999, na Casa de origem),
que estabelece normas formais para o envio ao Congresso Nacional de atos internacionais sujeitos ao
seu referendo.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2011.

Estabelece normas formais para o envio ao Congresso nacional de atos internacionais sujeitos ao seu referendo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional,
nos termos do inciso VIII do caput do art. 84 da Constituição Federal, enviados à Câmara dos Deputados
por mensagem presidencial, deverão conter, quando realizados em língua diversa do vernáculo pátrio,
além do texto traduzido para a língua portuguesa, a
cópia do original na língua predominante para as negociações ou em que se dará o registro no organismo
internacional, devendo, como condição de segurança
jurídica e validade processual, constar dos autos de
tramitação legislativa da matéria cópia do texto internacional devidamente autenticado pelo Ministério das
Relações Exteriores.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
EMENDA Nº 1 – CCJ/CRE
Dê-se ao art. 1º do PLC nº 141, de 2008, a seguinte redação:

ANEXO AO PARECER N° 64, DE 2011
Redação ﬁnal da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara no 141, de 2008
(n° 795, de 1999, na Casa de origem).
Estabelece normas formais para o envio ao Congresso Nacional de atos internacionais sujeitos ao seu referendo.
EMENDA ÚNICA
(Corresponde a Emenda no 1 – CCJ)
Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
“Art. 1° As mensagens presidenciais enviadas à Câmara dos Deputados, para cumprimento do disposto no inciso VIII do caput
do art. 84 da Constituição Federal, deverão
conter, no caso de tratados, convenções e atos
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internacionais que não possuam versão autêntica em língua portuguesa, a versão oﬁcial no
vernáculo e as versões autênticas, mediante
cópias autenticadas pelo Ministério das Relações Exteriores.”
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação ﬁnal e aprovação da
redação ﬁnal. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão e declaro
aprovada, sem nenhuma contestação do Plenário.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem.) – Para registrar meu voto “sim”, a favor do
Projeto de Lei de Conversão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino, voto “sim”; seria o voto
“sim” à medida de conversão. A Ata vai registrar o desejo de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, retiﬁcando, o voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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
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.
Para discutir, com a palavra o Senador Itamar
Franco.
Senador Agripino, a Ata vai registrar o voto “não”
de V. Exª.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está um
pequeno tumulto aqui, e quero saber se estamos discutindo agora o texto da Convenção Interamericana.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É exatamente. Estamos discutindo o texto que
aprova.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. e
Srªs Senadoras, Sr. Presidente, eu queria me permitir
chamar a atenção dos Srs. e das Srªs Senadoras para
a aprovação da Convenção Interamericana.
Veja só, Sr. Presidente, que, depois de dezesseis
anos, estava eu na Presidência da República quando
houve uma reunião no Pará e, Sr. Presidente, essa Convenção Interamericana aprovou um projeto de decreto
legislativo que ﬁcou, Srªs e Srs. Senadores, dezesseis
anos tramitando no Congresso Nacional, Sr. Presidente!
Até estão reclamando das medidas provisórias. Correto. Algumas são inconstitucionais, outras não são, e o
Senado tem votado todas as medidas provisórias. Mas
veja V. Exª que é preciso mudar o sistema legislativo
no País. Dezesseis anos, Sr. Presidente! Dezesseis
anos para aprovar um texto da maior importância! E
esse texto, Sr. Presidente, que foi aprovado, inclusive
pela Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo
Presidente Fernando Collor, se os Srs. Senadores e
Senadoras tiverem o cuidado de ler algum dos tópicos
dessa Convenção Interamericana, Sr. Presidente, vão
ver que, desde 1994, bem antes do que se fala agora, em relação aos desaparecidos, essa Convenção
já mencionava determinados aspectos importantes.
Entre eles, o que está no art. 1º.:
“Art. 1º. (...)
b) punir, no âmbito de sua jurisdição, os
autores, cúmplices e encobridores de delito
do desaparecimento forçado de pessoas, bem
como da tentativa de prática do mesmo;”
Continuo, Sr. Presidente:
“d) tomar as medidas de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de qualquer
outra natureza que sejam necessárias para
cumprir os compromissos assumidos nesta
Convenção.”
Sr. Presidente, o art. 9º é da maior importância.
Ao que me parece, o Senado da República não quer
tomar conhecimento de matéria que ﬁcou por dezesseis anos tramitando no Congresso Nacional. Foram
dezesseis anos! Sr. Presidente, quando se fala muito
em comissão da verdade, tudo bem, mas olha só o que
vocês falaram em 1994. Diz o seguinte o art. 9º:
“Os suspeitos dos atos constitutivos do delito do
desaparecimento forçado de pessoas só poderão ser
julgados pelas jurisdições de direito comum competentes, em cada Estado, com exclusão de qualquer outra
jurisdição especial, particularmente a militar.”
Sr. Presidente, essa Convenção Interamericana
que, hoje, estamos aprovando – espero que o Senado
da República aprove este Projeto de Decreto Legislati-
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vo – é da maior importância. Essa Convenção tramitou
na Câmara dos Deputados por quatorze anos. Foram
quatorze anos! E, nesses quatorze anos, repetidamente, foi retirada de pauta, às vezes, pela Liderança
do Governo, às vezes por outras Lideranças, até ser
aprovada em meados de 2008.
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acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto da Convenção encontra-se publicada no DSF
de 13-6-2008.

(Interrupção do som.)
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Já vou
terminar, Sr. Presidente.
Fico a perguntar que obstáculos poder-se-iam
encontrar para que tal matéria, por quatorze anos –
foram quatorze anos; tenho de ser repetitivo, Sr. Presidente –, ﬁcasse tramitando na Câmara dos Deputados. Somente agora, vem ao Senado da República.
É lamentável, Sr. Presidente, que para matéria de tal
importância o Senado da República não dê a atenção
devida. Espero, pelo menos, que aprovemos essa Convenção, já aprovada em Belém do Pará, em 1944, Srªs
e Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Itamar Franco, V. Exª
adverte a Casa de uma Convenção muito importante.
No que se refere à Mesa, o parecer chegou no dia de
24 de março, e, hoje, já o estamos votando.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Submeto à votação do Plenário.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2008
(Nº 94/1995, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado
de Pessoas, concluída em Belém do Pará,
em 9 de junho de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de
Pessoas, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994.
Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão à referida Convenção, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal,

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2011
(Nº 2.912/2010, na Câmara dos Deputados)
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado 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.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso nacional quaisquer atos que possam
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resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
18-2-2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento de pesar pelo falecimento do Governador Jackson Lago. (Pausa.)
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. (Requerimento nº 334, de 2011, lido
anteriormente)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação requerimento de pesar pela morte do Sr. Salomão Alcolumbre, empresário no Estado do Amapá e, para honra minha, meu suplente.
(Pausa.)
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. (Requerimento nº 335, de 2011, lido
anteriormente)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo objeção do Plenário, a Presidência colocará em votação, em globo, os Requerimentos
constantes dos Itens nºs 5, 7 a 13 e 14 da pauta de
hoje, do Senador Acir Gurgacz, de audiência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, os de nºs
246, 249 e 250, 251, 252, 253, 255, 256 e 270, todos
de 2011.
Sem a objeção do Plenário, submeto-os à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadoras que os
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente, Senador Sarney...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador
José Sarney, quanto ao Item 15, que trata do Requerimento nº 271, de autoria do Senador Acir Gurgacz,
já havíamos conversado com o Senador e também na
Comissão de Agricultura. Um requerimento deve estar
sobre a mesa, solicitando a retirada dessa matéria,
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para que o projeto não volte a tramitar na Comissão
de Agricultura.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Gleisi, o Requerimento a que V. Exª
se refere não está incluído na votação. Trata-se do Requerimento nº 271, que não foi votado.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Não foi votado o Item 15 da pauta?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não foi votado.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Então, desculpe-me, Senador.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra o Senador Vicentinho.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
última votação, votei com meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador José Pimentel vota de acordo com
o seu Partido, “sim”, na votação anterior.
Aprovados.
A Ata individualizará a votação de cada um dos
requerimentos.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Item 5:
REQUERIMENTO Nº 246, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, 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
(autoriza a criação do Fundo Nacional de Proteção dos Recursos Hídricos).
A matéria volta à Comissão de Serviços
de Infraestrutura; seguindo posteriormente à
de Agricultura e Reforma Agrária, e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, vai à
de Assuntos Econômicos.
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Item 7:
REQUERIMENTO Nº 249, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, 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
(institui a Política Nacional de Bens e Serviços
Ambientais e Ecossistêmicos).
A matéria retorna à Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo posteriormente às
de Reforma Agrária; de Constituição, Justiça e
Cidadania; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, vai à de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Item 8:
REQUERIMENTO Nº 250, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 18,
de 2010, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (restringe a aplicação dos recursos
do FNO, FCO e FNE às regiões onde foram
contratadas as operações).
A matéria retorna à Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo posteriormente à de
Agricultura e Reforma Agrária; e, nos termos
do art. 49, I, do Regimento Interno, vai à de
Desenvolvimento Regional e Turismo.
Item 9:
REQUERIMENTO Nº 251, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, 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 Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (redeﬁne dimensões da área de reserva
legal e concede anistia em relação à sanções
administrativas e penais a ela relativas).
A matéria retorna à Comissão Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; seguindo posteriormente à de
Agricultura e Reforma Agrária; e, nos termos
do art. 49, I, do Regimento Interno, vai à de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Item 10:
REQUERIMENTO Nº 252, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 203,
de 2008, além das Comissões constantes do

77

Abril de 2011

despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (altera o Código Florestal).
Uma vez que já se encontra instruída pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, a matéria vai à
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
seguindo posteriormente, nos termos do art.
49, I, do Regimento Interno, vai à Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle.
Item 11:
REQUERIMENTO Nº 253, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(altera o Código Florestal).
A matéria retorna à Comissão de Assuntos Econômicos; seguindo, posteriormente, à
de Agricultura e Reforma Agrária, e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, vai à
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle.
Item 12:
REQUERIMENTO Nº 255, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, 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
(altera a Lei sobre licitações e contratos administrativos).
A matéria retorna à Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, seguindo posteriormente à de
Agricultura e Reforma Agrária; e, nos termos
do art. 49, I, do Regimento Interno, vai à de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Item 13:
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 487, de
2003, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Agricultura e Reforma Agrária (vedações a
empresas que utilizem trabalho escravo).
Uma vez que já se encontra instruída pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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a matéria retorna à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, seguindo posteriormente à de Agricultura e Reforma Agrária e, nos termos do art.
49, I, do Regimento Interno, vai à de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.
Item 14:
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2011
Do Senador Acir Gurgacz, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1,
de 2010-Complementar, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e
Reforma Agrária (ﬁxa normas para a cooperação entre os entes da Federação nas ações
administrativas relativas à proteção do meio
ambiente).
Uma vez que já se encontra instruída pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a matéria vai às Comissões de Agricultura e
Reforma Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 6:
REQUERIMENTO Nº 248, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 248, de 2011, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, do Senador Rodrigo Rollemberg e
de outros Srs. Senadores, solicitando que seja
apresentado voto de solidariedade e apoio à
posição do Brasil em prol de um cessar-fogo
imediato na Líbia.
Parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A Relatora é a Senadora Ana Amelia.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Jayme
Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
pediria que a Mesa consignasse meu voto “não”, acompanhando a liderança do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar o voto de V. Exª.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Falo da Medida Provisória e do Projeto de Lei de
Conversão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 16:
REQUERIMENTO Nº 305, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 305, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
e ao povo do Japão, aos brasileiros residentes
naquele país, bem como aos seus familiares
no Brasil, pelas consequências do terremoto
e do tsunami ocorridos naquele país.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, está aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Também não havendo objeção do Plenário, a
Presidência colocará em votação, em globo, os Requerimentos de desarquivamento nºs 292 e 293, do
Senador Aníbal Diniz e de outros Srs. Senadores; nº
294, do Senador Jorge Viana; nº 295, do Senador
Cristovam Buarque; nº 296, do Senador Demóstenes
Torres; nº 300, do Senador Francisco Dornelles; nº
333, do Senador José Sarney e de outros Srs. Senadores, todos de 2011.
Não havendo manifestação contrária, estão aprovados os Requerimentos.
A Secretaria da Ata vai individualizar a tramitação
do Requerimento de cada proposição.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Item extrapauta:
REQUERIMENTOS NºS 292 E 293, DE 2011
Do Senador Aníbal Diniz e outros Senadores, de desarquivamento dos Projetos
de Lei do Senado nºs 56 e 217, de 2004, respectivamente.
O Projeto de Lei do Senado nº 56, de
2004, uma vez que já se encontra instruído
pela Comissão de Serviços de Infraestrutura,
retorna à Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa.
O Projeto de Lei do Senado nº 217, de
2004, retorna à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, seguindo posteriormente à
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Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 294, DE 2011
Do Senador Jorge Viana e outros Senadores, de desarquivamento das seguintes
proposições:
– Proposta de Emenda à Constituição
nº 73, de 2003; e
– Projetos de Lei do Senado nº 376, de
2005; e 317, de 2009.
As proposições desarquivadas voltam
a tramitar nos termos dos seguintes despachos:
– A Proposta de Emenda à Constituição
nº 73, de 2003, volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 376,
de 2005, e 317, de 2009, voltam à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO 295, DE 2011
Do Senador Cristovam Buarque e outros
Senadores, de desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado nº 375, de 2005.
O Projeto de Lei do Senado nº 375, de
2005, volta a tramitar e retorna à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, seguindo posteriormente, à de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 296, DE 2011
Do Senador Demóstenes Torres e outros
Senadores, de desarquivamento das seguintes proposições:
– Propostas de Emenda à Constituição
nºs 20, de 1999; 56, de 2003; 37, de 2004; 51,
de 2005; 15, 32 e 47, de 2006; e
– Projetos de Lei do Senado nºs 301,
327, 438, 440, 457, 478, 496 e 524, de 2003;
113, 196, 267, 316 e 341, de 2004; 118, 227,
252, 260 e 277, de 2006.
As proposições desarquivadas voltam
a tramitar nos termos dos seguintes despachos:
– As Propostas de Emenda à Constituição nºs 51, de 2005; 15 e 47, de 2006, retor-
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nam à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania;
– As Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 56, de 2003; 37, de 2004;
32, de 2006, uma vez que já se encontram
instruídas pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, aguardarão inclusão em
Ordem do Dia;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 301,
327, 438, 440, 457, 496 e 524, de 2003; 113,
196 e 267, de 2004; 252 e 260, de 2006, retornam à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 118 e
227, de 2006, retornam à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 316
e 341, de 2004; e 277, de 2006, uma vez que
já se encontra instruído pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aguardará
inclusão em Ordem do Dia; e
– O Projeto de Lei do Senado nº 478, de
2003, retorna à Comissão de Assuntos Sociais,
seguindo, posteriormente, à de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 300, DE 2011
Do Senador Francisco Dornelles e outros
Senadores, de desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado nº 367, de 2004.
O Projeto de Lei do Senado nº 367, de
2004, volta a tramitar e, uma vez que já se encontra instruído pela Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, retorna à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO 333, DE 2011
Do Senador José Sarney e outros Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei
do Senado nº 184, de 2006.
Uma vez que já se encontra instruído
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria retorna ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em
decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Também da mesma maneira que o Requerimento
anterior, não havendo objeção do Plenário, desarqui-
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vamento pedido pelo Senador Mozarildo Cavalcanti
dos Requerimentos nºs 320, 321 e 322; pelo Senador Pedro Simon, do de nº 323; pelo Senador Valdir
Raupp, do de nº 324; pela Senadora Lúcia Vânia, dos
de nºs 326 a 330, todos de 2011.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria da Ata vai individualizar cada um
dos projetos a serem desarquivados.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 320, DE 2011
Do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senadores, de desarquivamento das seguintes proposições:
– Propostas de Emenda à Constituição
nºs 93, de 2003; e 73, de 2007;
– Projetos de Lei do Senado nºs 69, de
2004-Complementar; e 605, de 2007; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 201,
de 2007.
As proposições desarquivadas voltam
a tramitar nos termos dos seguintes despachos:
– As Propostas de Emenda à Constituição nºs 93, de 2003; e 73, de 2007, retornam
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
– O Projeto de Lei do Senado nº 69, de
2004 – Complementar, uma vez que já se encontra instruído pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, aguardará inclusão
em Ordem do Dia;
– O Projeto de Lei do Senado nº 605, de
2007, retorna à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; seguindo, posteriormente, para as Comissões de Assuntos Sociais e, nos termos do
art. 49, I do Regimento Interno, à de Serviços
de Infraestrutura; e
– O Projeto de Decreto Legislativo nº 201,
de 2007, uma vez que já se encontra instruído pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania; retorna à Comissão de Assuntos
Sociais, seguindo, posteriormente, à de Meio
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Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Item extrapauta:
REQUERIMENTOS NºS 321 E 322, DE 2011
Do Senador Cristovam Buarque e outros
Senadores, de desarquivamento do Projeto
de Lei da Câmara nº 36, de 2005 e do Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2006, respectivamente.
As proposições desarquivadas voltam
a tramitar nos termos dos seguintes despachos:
– O Projeto de Lei da Câmara nº 36, de
2005, volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, seguindo posteriormente às
de Educação; de Serviços de Infraestrutura; e
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e
– O Projeto de Lei do Senado nº 66, de
2006, volta à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em decisão terminativa.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 323, DE 2011
Do Senador Pedro Simon e outros Senadores, de desarquivamento das seguintes
proposições:
– Propostas de Emenda à Constituição
nºs 50 e 58, de 2004; 65, de 2005; e 1, de
2006;
– Projeto de Lei da Câmara nº 64, de
2005;
– Projetos de Lei do Senado nºs 272 e
505-Complementar, de 2003; 129, 130, 158,
159-Complementar, 199 e 355, de 2004; 10,
51, 72, 92, 94, 107, 200, 278, 279, 290, 307,
313-Complementar, 346, 381-Complementar
e 413-Complementar, de 2005; 30-Complementar, 57, 70 e 203, de 2006; e
– Projetos de Resolução do Senado nºs
80, de 2005; e 46, de 2006.
As proposições desarquivadas voltam
a tramitar nos termos dos seguintes despachos:
– As Propostas de Emenda à Constituição nºs 50, de 2004; 65, de 2005; e 1, de
2006, retornam à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania;
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– A Proposta de Emenda à Constituição
nº 58, de 2004, uma vez que já se encontra
instruída pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardará inclusão em Ordem do Dia;
– O Projeto de Lei da Câmara nº 64, de
2005, uma vez que já se encontra instruído
pelas Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de
Serviços de Infraestrutura, aguardará inclusão
em Ordem do Dia;
– O Projeto de Lei do Senado nº 272,
de 2003, retorna à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão
terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 505,
de 2003; e 30, de 2006 – Complementares,
retornam à Comissão de Assuntos Econômicos;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 129,
158, 199 e 355, de 2004; 10, 92, 94, 107, 278,
279, 290 e 307, de 2005; 57, de 2006, retorna
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 130, de
2004, uma vez que já se encontra instruído
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, retorna à de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 159, de
2004-Complementar, retorna à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania;
– O Projeto de Lei do Senado nº 51, de
2005, retorna às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; seguindo posteriormente, à de Assuntos Econômicos, em decisão
terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 72, de
2005, uma vez que já se encontra instruído pela
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, retorna à de Constituição, Justiça e Cidadania,
em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 200, de
2005, retorna às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Agricultura e Reforma
Agrária; seguindo posteriormente, à de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 346, de
2005, uma vez que já se encontra instruído pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação,
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Comunicação e Informática, retorna à de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 313
e 381, de 2005 – Complementares, uma vez
que já se encontram instruídos pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardarão inclusão em Ordem do Dia, juntamente
com o Projeto de Lei do Senado nº 390, de
2005, ao qual estão apensadas;
– O Projeto de Lei do Senado nº 413, de
2005 – Complementar, retorna às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos;
– O Projeto de Lei do Senado nº 70, de
2006, retorna às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
seguindo posteriormente, à de Serviços de
Infraestrutura, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 203,
de 2006, uma vez que já se encontra instruído pela Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, retorna à de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa; e
– O Projeto de Resolução do Senado nº
80, de 2005, retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; seguindo, posteriormente, à Comissão Diretora;
– O Projeto de Resolução do Senado nº
46, de 2006, 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.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 324, DE 2011
Do Senador Valdir Raupp e outros Senadores, de desarquivamento das seguintes
proposições:
– Projetos de Lei do Senado nºs 33, 141,
146, 191, 204, 235 e 431, de 2003; 151, de
2004; 5, 53, 123 e 264, de 2005; 42, 55, 56, 60,
61, 65, 83, 92, 105, 131, 179, 192, 210, 221,
239, 250, 260, 267, 268 e 271, de 2006; e
– Projetos de Lei do Senado nºs 54, 172
e 204, de 2006 – Complementares.
Com referência ao Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2006, constante deste requerimento, a Presidência comunica que a referida
matéria já é objeto do Requerimento nº 296,
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de 2011, também de desarquivamento, lido
anteriormente.
As proposições desarquivadas voltam
a tramitar nos termos dos seguintes despachos:
– O Projeto de Lei do Senado nº 5, de
2005, retorna à Comissão de Serviços de Infraestrutura, em decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 61 e
92, de 2006, retornam à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 42 e
192, de 2006, retornam à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 204 –
Complementar, de 2006, uma vez que já se
encontra instruído pela Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, aguardará
inclusão em Ordem do Dia;
– O Projeto de Lei do Senado nº 105,
de 2006, uma vez que já se encontra instruído pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, aguardará inclusão em Ordem do
Dia, para ser declarado prejudicado;
– O Projeto de Lei do Senado nº 191, de
2003, retorna à Comissão de Assuntos Sociais;
seguindo posteriormente à de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 264, de
2005, uma vez que já se encontra instruído pela
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, retorna à
de Constituição, Justiça e Cidadania; seguindo
posteriormente à de Desenvolvimento Regional
e Turismo, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 151, de
2004, retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; seguindo posteriormente à de
Assuntos Sociais, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 54, de
2006 – Complementar, retorna à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania; seguindo
posteriormente à de Assuntos Sociais;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 141,
204 e 235, de 2003; 53 e 123, de 2005; 55,
56, 60, 65, 179, 210, 239, 267 e 271, de 2006,
retornam à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 131,
de 2006, retorna à Comissão de Educação,
Cultura e Esporte; seguindo posteriormente
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à de Constituição, Justiça e Cidadania, em
decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 33, de
2003, uma vez que já se encontra instruído
pela Comissão de Assuntos Econômicos, retorna à de Educação, Cultura e Esporte, em
decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 172, de
2006 – Complementar, retorna à Comissão de
Assuntos Econômicos;
– O Projeto de Lei do Senado nº 146, de
2003, uma vez que já se encontra instruído
pela Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo, retorna à de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 431, de
2003, uma vez que já se encontra instruído pela
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, retorna à de Constituição, Justiça e Cidadania;
seguindo posteriormente à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 83, de
2006, uma vez que já se encontra instruído
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
retorna à de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; seguindo posteriormente à de
Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 268,
de 2006, retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, seguindo posteriormente à de Assuntos Econômicos; e, nos termos
do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– O Projeto de Lei do Senado nº 250,
de 2006, retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, seguindo posteriormente
à de Assuntos Econômicos; de Educação, Cultura e Esporte; e, nos termos do art. 49, I, do
Regimento Interno, à de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e
– O Projeto de Lei do Senado nº 221,
de 2006, retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania; seguindo posteriormente
à de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, em decisão terminativa.
Item extrapauta:
REQUERIMENTOS NºS 326 A 330, DE 2011
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Da Senadora Lúcia Vânia e outros Senadores, de desarquivamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 164, de 2003; 167, 277 e 278,
de 2004; e 202, de 2005, respectivamente.
As proposições voltam a tramitar, nos
termos dos seguintes despachos:
– O Projeto de Lei do Senado nº 164, de
2003, retorna à Comissão de Assuntos Sociais,
em decisão terminativa.
– O Projeto de Lei do Senado nº 167, de
2004, retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
– O Projeto de Lei do Senado nº 277, de
2004, retorna à Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo posteriormente, à de Assuntos
Sociais, em decisão terminativa.
– O Projeto de Lei do Senado nº 278, de
2004, retorna à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.
– O Projeto de Lei do Senado nº 202, de
2005, uma vez que já se encontra instruído pela
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
ﬁca aguardando inclusão em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida
para a próxima sessão deliberativa ordinária:
15
REQUERIMENTO Nº 271, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 271, de 2011, de autoria do Senador Acir
Gurgacz, que solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 3, de 2007 (tramitando
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 153, de 2007), além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esgotada a pauta, concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes, primeiro orador inscrito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, solicito a palavra pela ordem, arguindo o art. 214, parágrafo
único, do Regimento Interno, combinado com os arts.
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222 e 223, também do Regimento Interno, para apresentar os seguintes requerimentos para serem votados,
obviamente, na Ordem do Dia da próxima sessão.
O primeiro, Sr. Presidente, é um requerimento
de censura ao Clube Militar do Rio de Janeiro pela
celebração, no último ﬁnal de semana, dos 47 anos do
golpe de Estado de 1964. Os outros dois, já de bom
tom, solicitam apresentação de voto de aplauso, em
primeiro lugar, ao Ministro da Previdência Social, Sr.
Garibaldi Alves, pela iniciativa de interiorizar a Previdência Social. E registramos que, neste último ﬁnal de
semana, foi inaugurado um posto da Previdência Social no Município de Porto Grande, no nosso querido
Estado do Amapá. Então, é de se aplaudir e saudar
o Ministério da Previdência Social por essa ação. E o
outro voto de aplauso é dirigido à Ministra-Chefe da
Secretaria de Direitos Humanos, Drª Maria do Rosário, em virtude da iniciativa de defender a instalação,
o quanto antes, da Comissão da Verdade, projeto do
Governo que tramita na Câmara dos Deputados e que,
depois, deverá vir ao Senado da República.
É este o objeto deste requerimento oral que apresento a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa vai localizar os requerimentos de V. Exª e
procederá na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Aloysio Nunes, primeiro orador inscrito depois da Ordem do Dia. (Pausa.)
Desiste de usar a palavra.
Senador Francisco Dornelles. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Também não está presente.
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Vital do Rêgo. (Pausa.)
Não está presente.
Senadora Ana Amelia.
Concedo a V. Exª a palavra.
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, eu gostaria de registrar o trabalho que, nesta manhã, a Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, presidida pelo Senador Acir Gurgacz, e a Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo
Senador Rodrigo Rollemberg, realizaram, em audiência púbica conjunta, por meu requerimento, acompanhada da Senadora Gleisi Hoffmann, para continuar
o debate sobre o Código Florestal Brasileiro, tema da
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maior relevância para o País, que é um dos maiores
produtores agrícolas – não só produtor, mas também
exportador de grãos.
Ao discutirmos de forma conjunta esse tema,
queremos conciliar os interesses dos ambientalistas e
os interesses dos produtores rurais. Ao mesmo tempo,
registro a satisfação pelo alto nível do trabalho realizado
na manhã de hoje pelas duas Comissões, que contou
com as presenças dos representantes do Presidente
da Embrapa, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências e
também do ex-ministro Alysson Paulinelli.
Mas eu queria também registrar nesta oportunidade, Sr. Presidente, a mobilização dos produtores rurais
de todo o País, que, em frente ao Congresso Nacional,
de maneira democrática e ordeira, ﬁzeram uma manifestação de apoio à reforma que está pretendida no
projeto do Deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São
Paulo, e que contempla a discussão desse tema de
grande interesse do País.
A maior parte dos produtores rurais está inteiramente preocupada com a produção sustentável, e é
por eles que estamos aqui também trabalhando.
Perguntam-me se é possível votar o Código Florestal, e eu respondo, com a convicção que todos nós
temos, que, quando há vontade política, esta Casa
pode, sim, votar. A matéria está na Câmara e, quando
chegar ao Senado, estaremos preparados para uma decisão dessa grandeza, para evitar que seja necessário
que o Governo prorrogue, a partir do dia 30 do mês de
junho, a validade da legalidade dos produtores. Se não
houver uma decisão, o Governo terá de prorrogar esse
prazo. Não ocorrendo isso, teremos a possibilidade de
que os agricultores sejam conduzidos à ilegalidade, o
que é impossível admitir nessa questão.
Concedo o aparte ao Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senadora Ana Amélia, quero cumprimentar V. Exª pelo
pronunciamento e também pelo pedido que V. Exª
fez à Comissão para que pudéssemos fazer audiências em conjunto: a Comissão do Meio Ambiente e a
Comissão de Agricultura. Está sendo de grande valia
a união das duas Comissões, a possibilidade de debatermos juntos, produtores rurais e ambientalistas,
mostrando ao Brasil que estamos aﬁnados. Queremos
o bem do nosso País, não o bem dos produtores, não
o bem dos ambientalistas, mas, sim, o bem do povo
brasileiro. Têm sido de grande valia essas audiências
públicas sendo feitas em conjunto. Eu cumprimento V.
Exª, mais uma vez, pelo seu requerimento e pela sua
posição muito positiva com relação a absorvermos o
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mais rápido possível essa reforma do Código Florestal. Aproveito a oportunidade até para me desculpar
com os nossos produtores rurais que estão aqui, em
Brasília, fazendo um movimento muito positivo, pela
minha ausência hoje de manhã nesse movimento tão
importante, mas estávamos exatamente debatendo,
juntamente com V. Exª, esse tema na reunião conjunta das Comissões de Agricultura e de Meio Ambiente.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Obrigado, Senador Acir, nosso Presidente da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária.
Eu queria agradecer também ao Senador Waldemir Moka, que me representou, já que eu, como o
senhor e também o Blairo Maggi, eu imagino...
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senadora.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – (...) e o
Senador Ivo Cassol, não pudemos, por conta de estarmos comprometidos com esse debate na Comissão de
Agricultura, ir à movimentação na frente do Congresso Nacional, como eu disse, de forma ordeira. Então,
como o senhor, eu também explico dessa forma, porque o nosso trabalho aqui era tão importante quanto
a nossa presença lá.
Concedo um aparte ao Senador Blairo Maggi.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Quero
cumprimentá-la, Senadora, pelo tema que traz, bastante atual e importante. Como a senhora disse, nós
chegamos um pouco... Eu fui um pouco atrasado; eu
fui para comer o carreteiro, mas até o carreteiro já tinha ido embora.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Estava frio.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Já estava frio. O que os agricultores brasileiros vieram dizer
hoje ao Congresso Nacional é que o tempo está se
esgotando. Teremos, no mês de junho ou julho, o ﬁnal
do decreto do então Presidente Lula e, a partir daí,
teremos grandes diﬁculdades com os bancos, que
são ﬁnanciadores, e com os Ministérios Públicos Estadual e Federal, porque eles vão fazer a execução da
lei ponto a ponto. Então, o que os agricultores vieram
dizer hoje a esta Casa e à Câmara Federal é que não
temos mais tempo, não podemos mais esperar. Os
pecuaristas, os agricultores, o homem do campo, seja
na agricultura familiar, seja na agricultura empresarial,
todo mundo, grande, pequeno, médio – ou, como se
diz em Mato Grosso, “de mamando a caducando” –,
todos nós precisamos estar legalizados, abrir a porta
para chegar à legalização. Então, quero cumprimentar
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a senhora e fazer coro no cumprimento aos agricultores brasileiros que, ordeiramente, vieram aqui dizer
isso ao Congresso. Eu não vejo outra coisa que não
isso que eles vieram dizer: “Gente, vocês que estão
aqui na nossa frente têm a responsabilidade de votar
o Código Florestal até o mês de junho. Caso contrário,
teremos grandes problemas na nossa safra futura”.
Parabéns, Senadora.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço muito, Senador Blairo Maggi. O senhor conhece
profundamente esse setor e deu uma bela contribuição
em Mato Grosso, com uma experiência de preservação
ambiental, a que hoje o mundo se curva, depois de
ter-lhe massacrado com as críticas. O senhor venceu
a batalha, mostrando que o produtor é legalista e que
a preservação ambiental é fundamental no processo
produtivo brasileiro. Sustentabilidade é inadiável.
Eu não gostaria, Senador Blairo Maggi, que acontecesse com a questão do Código Florestal o que
aconteceu em relação à Lei da Biossegurança, que,
por muito e muito tempo, foi prorrogada, prorrogada,
prorrogada, exatamente pela indeﬁnição do Congresso
sobre ela. Então, como o senhor, penso que o agricultor
está desejando segurança jurídica para essa matéria,
e não é possível que esperemos que seja prorrogado
novamente o prazo de 30 de junho.
Concedo um aparte à Senadora Kátia Abreu.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Obrigada, Senadora Ana Amelia. Quero parabenizá-la pelo
pronunciamento em defesa do seu Estado. Não é em
defesa dos produtores rurais, mas em defesa do Estado do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande, assim
como todo o Brasil, tem sua vocação baseada na agropecuária. O agronegócio é da maior importância. Nós
aqui recebemos, vindos de todo o País, 25 mil produtores rurais. Ninguém sairia de casa, uma quantidade de
gente dessa, para passear em Brasília se o problema
não fosse gravíssimo. Nós estamos vivendo um terror
no campo brasileiro. O decreto prorrogado pouco importa. O decreto existente não está sendo considerado.
O Ministério Público de vários Estados, inclusive o do
Rio Grande, está multando os agricultores. Os ﬁnanciamentos estão suspensos, com diﬁculdades de sair.
As tradings não estão comprando soja dos agricultores.
Os maiores frigoríﬁcos exportadores do País não estão
comprando carne. Principalmente no Paraná, Senadora, o Ministério Público desconsidera o decreto e está
fazendo suspensão da produção, está embargando
a produção deles. Eles não sabem mais o que fazer.
E, hoje, sinceramente, me deu um desânimo total. O
Presidente da Câmara, Marcos Maia, que tinha dado
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sua palavra de votar em março. Não votou em março,
e, hoje, nós estivemos com ele que não nos deu, com
ﬁrmeza, uma data precisa para a votação. Acordo nessa matéria jamais haverá. Repito: jamais haverá. Tem
a proximidade, tem pontos em comum, mas quem tem
que decidir agora é o Congresso Nacional. São quinze
anos de debates, sendo que, nos últimos dois anos,
debates acirrados. Se for para esperar consenso, não
votaremos nunca. É a maioria perdendo para a minoria.
Porque, se colocar em votação na Câmara, são mais de
quatrocentos votos a favor do relatório de Aldo Rebelo.
Mas eu não sei o que acontece neste País em que a
minoria se fortalece, não sei de que forma, e pode se
sobrepor à maioria. Muito obrigada.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senadora Kátia Abreu. Esses dados de que
a senhora fala, sobre a suspensão de ﬁnanciamentos
por conta da indeﬁnição da matéria, mostra a gravidade e a urgência de uma tomada de decisão a respeito
do Código Florestal.
Senadora Gleisi Hoffmann, com prazer lhe concedo o aparte.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senadora Ana Amelia. Quero parabenizá-la pela
iniciativa, hoje, da reunião conjunta da Comissão de
Agricultura e Meio Ambiente, em que foram ouvidas
várias lideranças do Governo e autoridades sobre o Código Florestal. De fato, é um tema urgente para o País.
Nós necessitamos, realmente, dessa votação. Penso
que este Congresso tem a responsabilidade e penso
também que a Câmara dos Deputados não fugirá dela.
A proposta de que temos que adiar o decreto, ainda
com as diﬁculdades existentes, encontra respaldo nos
posicionamentos de Governo. Hoje, há uma matéria em
vários jornais nacionais, demonstrando que a Ministra
Izabella, do Meio Ambiente, concorda com essa prorrogação e tem tido posições muito importantes para esse
debate e essa discussão, de mediação do tema. Ainda
que eu considere que realmente temos necessidade
de apurá-lo, é um tema grande e polêmico e segue o
ﬂuxo do debate e das ideias. Mas tenho certeza de
que esta Casa vai ter maturidade e vai conseguir fazer
esse debate. E, mais do que isso, sem contrapor a defesa do meio ambiente, a preservação e conservação
ambiental com a produção e com o direito de nossos
produtores de produzir e sustentar este País. Parabéns
a V. Exª. Estou junto nessa caminhada.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann. Aliás, eu queria
lhe dizer que hoje recebi informações extremamente
auspiciosas a respeito da postura do Ministério do Meio
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Ambiente em relação a essa matéria. Deixamos de ter
um impacto midiático, como tivemos com Carlos Minc,
até com desrespeito entre Ministros, o que não era
conveniente, mas com a atual Ministra do Meio Ambiente o diálogo tem sido extremamente produtivo. É
assim que o Brasil espera dos homens públicos, deste Congresso e também da área do Poder Executivo.
Agradeço muito o aparte, Senadora Gleisi Hoffmann,
que comigo assinou também o requerimento para compartilhar, nas duas Comissões, do debate em torno do
Código Florestal.
Dessa forma, quero encerrar esta parte do meu
pronunciamento de hoje, caro Presidente Wilson Santiago, Srªs e Srs. Senadores, acrescentando uma outra
informação, esperando que a Câmara, por ﬁm, agilize
o processo de votação, porque isso é o melhor para
o País.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Senadora Ana Amelia.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – É preferível uma votação de matéria de forma compenetrada, aplicada e perfeita a, apressadamente, não tomar
decisão.
Concedo o aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Senadora Ana Amelia, a fala de V. Exª na tarde de hoje é
muito importante. Há uma insegurança total, e a manifestação democrática que hoje aconteceu aqui em
frente ao Congresso Nacional é uma demonstração.
Mais de 25 mil pessoas compareceram para externar
sua preocupação. Não posso acreditar até quando vai
essa “pelenga” de insegurança, tendo em vista que o
Código Ambiental já está sendo discutido há mais de
seis, oito meses, lá na Câmara. O Deputado Aldo Rabelo fez um trabalho extraordinário. Em mais de setenta
audiências públicas por este imenso País, conseguiu
constatar, diagnosticar as peculiaridades de cada região deste País, permitindo construir a primeira versão
do Código Ambiental, um Código conforme a nossa
realidade. Todavia, causa-me muita preocupação e
estranheza na medida em que a Câmara parece fazer
corpo mole. É um assunto que não é de brincar, não
é problema político-partidário ou político, esteja quem
estiver no Governo. Muito pelo contrário, só pela política de Governo, nós temos que ter a consciência da
importância que representa para a sociedade brasileira. Nada mais é que uma política que venha, de forma
consistente, dar segurança ao homem do campo. De
maneira que acho que, assim como os produtores rurais, o Congresso Nacional tem que estar preocupado
em permitir que continuemos avançando na produção e
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tenhamos segurança não só hoje, mas no futuro, para
sabermos o que queremos do Brasil em termos de
agricultura e pecuária. Indiscutivelmente, somos hoje
uma grande potência que tem, com certeza, levado
até problemas para as atividades comerciais de outros
países. Dessa forma, Senadora Ana Amelia, acho que
temos que nos engajar de corpo e alma a ﬁm de fazer
com que esse Código seja aprovado antes do mês do
julho. Parabéns a V. Exª.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Jayme Campos, do Mato Grosso,
que também é um Estado de relevância e importância
na produção agropecuária brasileira.
Concedo o aparte ao Senador Rodrigo Rollemberg, nosso Presidente da Comissão de Meio Ambiente, que, primorosamente, hoje comandou audiência
sobre o tema.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Muito obrigado, Senadora Ana Amelia. Quero cumprimentar V. Exª pelo trabalho nesta Casa e quero
cumprimentar os agricultores de todo o Brasil, que
estão hoje visitando o Congresso Nacional, trazendo
suas reivindicações. Estamos vivendo um século de
muitas oportunidades para o Brasil. O Brasil é um país
singular, nós temos um grande potencial agrícola, um
grande potencial energético, inclusive em agroenergia, e temos uma grande biodiversidade. Precisamos
conciliar todas essas questões. Tenho a convicção de
que o Senado, com muito equilíbrio e bom senso, e já
vem demonstrando isso ao fazer as audiências conjuntas da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão
de Agricultura, encontrará um ponto de equilíbrio e de
bom senso a ﬁm de oferecer ao Brasil uma legislação
moderna, que possa fazer com que o Brasil continue
sendo um grande produtor de alimentos e um grande
produtor de agroenergia, mas que possa fazê-lo de forma sustentável, dando exemplo ao mundo todo sobre a
forma correta de produzir e de distribuir os benefícios
sociais e ambientais dessa produção. Parabéns a V.
Exª pelo pronunciamento.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg, pela contribuição, pelo seu aparte valioso, exatamente por reconhecer
a mobilização pacíﬁca dos produtores rurais hoje, aqui
em Brasília, numa demonstração de unidade do Brasil inteiro em torno de uma matéria que interessa não
apenas aos produtores rurais, mas a ambientalistas, à
sociedade brasileira e aos consumidores, que não têm
ideia de como se produz o leite, o arroz e o feijão que
vão para a mesa dos brasileiros no café da manhã, no
almoço e no jantar. É preciso valorizar esses produtores
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para que não cometamos os erros do passado e ampliemos, pela falta de rentabilidade do setor, o êxodo
rural que tantos problemas sociais provoca.
Vou terminar, Sr. Presidente, usando um dado
que foi apresentado hoje...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – ...um
dado extremamente ilustrativo do que aconteceu na
produção agropecuária brasileira nos últimos 35 anos.
Os dados foram apresentados pelo Presidente da Embrapa, Pedro Arraes.
De 1975, Sr. Presidente, até 2010, o aumento
da área plantada no Brasil, cultivada, foi de 48%. No
mesmo período, o aumento da produção de grãos foi
de 268%, o que signiﬁca dizer que numa mesma área
está o agricultor com moderna tecnologia, com plantio
direto, com agricultura de alta precisão e com preservação ambiental e biotecnologia e ciência. Portanto,
está aumentando a produtividade, mas está sofrendo
com a insegurança, pela falta de uma legislação que
lhe dê tranquilidade para continuar produzindo. Nem
falo, Sr. Presidente, nos problemas provocados por um
câmbio desfavorável à exportação, pelas deﬁciências
da logística no setor agropecuário e por tantas outras
mazelas, como, por exemplo, já citadas por mim nesta
tribuna, aquelas em relação às assimetrias no Mercosul, que têm provocado, sobretudo nos Estados da
Região Sul do País, uma concorrência às vezes até
predatória.
Sr. Presidente Wilson Santiago, muito obrigada
pela generosidade do espaço. Teria outros temas para
falar nesta tribuna, mas deixarei para outra oportunidade. Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ana Amelia,
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) – Parabéns, Senadora Ana Amelia, pelo
pronunciamento tão importante na tarde de hoje.
Com a palavra, pela Liderança, o Senador Mozarildo, do PTB.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, estive, durante toda
a semana passada, no meu Estado de Roraima. Tive
a oportunidade de visitar vários setores fundamentais
da vida do meu Estado, assim como de me inteirar,
por meio de conversas, de informações, de busca de
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dados, de tudo que se está passando no meu Estado.
E volto de lá, digamos assim, com a alma triste diante
do que vi e do que ouvi no meu Estado.
Hoje, vou abordar o primeiro tema das questões.
Aliás, é um tema que já foi objeto de denúncia minha
aqui, mas, estando lá, atravessei o exato momento
em que a coisa transcorria. Trata-se da rodovia federal
BR-174, que liga a capital do meu Estado ao Amazonas, à capital, Manaus; consequentemente, ao resto
do País; e que, portanto, também liga Manaus a Boa
Vista, capital do meu Estado, e à Venezuela, porque
a BR-174 se prolonga até a Venezuela.
Quero começar, dizendo que, durante esse período, a rodovia esteve interditada por mais de duas
vezes, esteve interditada várias vezes. E eu trouxe
aqui, para corroborar as minhas aﬁrmações, matérias
publicadas nos jornais de Boa Vista, notadamente no
jornal Folha de Boa Vista. Primeiro: “Fortes chuvas
destroem bueiros e interrompem tráfego na BR-174”;
e, em seguida, “Outro bueiro rompe e interrompe BR174”. Então, é uma sequência de consequências de
trabalhos malfeitos.
Aqui também há outra matéria: “Transportadores
têm prejuízo na BR-174”. Quer dizer, a situação da
estrada leva aos transportadores das mais diversas
cargas que vêm de Manaus ou que vão do meu Estado para Manaus prejuízos terríveis, seja nos seus
caminhões, carretas etc., seja na própria mercadoria
que transportam.
Agora, é de se perguntar: será que isso está sendo
feito porque falta dinheiro? Não, porque a BR-174, só
durante o governo do atual Governador, recebeu R$369
milhões, do ﬁnal de 2007 a 2010. E já foi dinheiro este
ano de novo. Então, dinheiro é o que não falta; o que
falta, na verdade, é a aplicação correta desse dinheiro. Tanto que também aqui tenho uma matéria que diz
que o Tribunal de Contas da União já identiﬁcou um
sobrepreço de R$24 milhões na BR-174.
Quer dizer, dessa maneira não há dinheiro que
realmente dê jeito. O que falta na BR-174 é que, de
fato, haja uma ﬁscalização profunda. E aí quero pedir
à CGU e ao Tribunal de Contas – que já identiﬁcou o
superfaturamento, quer dizer, o roubo do dinheiro que
vai para a 174 – que de fato aprofundem o caso. Acho
que tem de ir, inclusive, uma força-tarefa. Já houve
um momento em que a Polícia Federal... E aqui também está nesta matéria: “PF vai acompanhar obra
de empresa na 174”. Então, a Polícia Federal já está
acompanhando.
É preciso que haja uma ﬁscalização técnica para
ver a qualidade do material que está sendo emprega-
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do, o que de fato está sendo feito. Se for só para olhar
a parte que fazem e logo, imediatamente, terminar,
pode parecer que está tudo bem; mas, na primeira
chuva, tudo vai embora, e é uma estrada em que, há
décadas, vem sendo gasto dinheiro.
Atualmente, existem quatro empresas responsáveis pelas obras da BR-174, que são a Delta Construções, a Via Engenharia, o Consórcio Seabra-Calefﬁ e
a CMT. Aqui há o valor, há quanto cada uma tem contratado para fazer a parte que lhe cabe.
Quero repetir. Já ﬁz isso por escrito – vou fazê-lo,
agora, de maneira detalhada – ao Tribunal de Contas
da União, que já está, portanto, examinando a matéria.
Farei também um ofício à CGU, ao Ministério Público
do meu Estado e ao Ministério Público Federal, porque é preciso haver a união de todos os órgãos ﬁscalizadores para acabar com essa brincadeira de ﬁcar
roubando dinheiro e de a estrada mais importante do
meu Estado ﬁcar nessa situação.
E não é um privilégio só dessa rodovia federal,
não. No meu Estado, há a BR-401, que vai de Boa
Vista à fronteira com a Guiana e que também está na
mesma situação; a BR-210, que vai do entroncamento
com a BR-174 até a divisa com o Pará e que tem situação idêntica ou pior. E o que não faltou para todas
elas foi dinheiro. À BR-174, repito, arredondando-se,
foram R$370 milhões; à BR-210, essa que citei e que
vai de Novo Paraíso até a fronteira com o Pará, R$83
milhões; à BR-401, R$17 milhões; e à BR-432, R$21
milhões.
Ao todo, só pelos dados que pude obter – nem
sempre, Senadora Vanessa, é possível obtê-los com
toda precisão –, são R$683 milhões gastos em rodovias
federais no meu Estado, dos quais R$370 milhões na
rodovia que liga o meu Estado ao de V. Exª. No entanto,
há prejuízo para a população e para os transportadores;
há, sobretudo, prejuízo com o dinheiro do povo, com
o dinheiro que ele paga, por meio dos impostos, para
que as obras de que precisa sejam feitas.
Durante esse período em que passei lá, a rodovia
esteve interditada duas vezes e apenas parcialmente
foi liberada agora, com, diríamos, uma obra quebragalho, para passarem algumas viaturas.
Peço a V. Exª que autorize a transcrição, como
parte do meu pronunciamento, de uma matéria sobre
uma operação que o Comando Militar da Amazônia fez,
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que diz da importância estratégica da BR-174 para o
Amazonas, para Roraima, para o Brasil.
Portanto, ﬁca aqui o meu registro. Vou reiterar o
pedido de providências, para que os órgãos ﬁscalizadores façam uma devassa nas rodovias federais...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– ...do meu Estado, notadamente na BR-174.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada.
Concedo mais um minuto, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Vou gastar esse minuto, dando um aparte à Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
Muito obrigada, Senador Mozarildo. Eu apenas quero
cumprimentar V. Exª, que traz para esta Casa assunto
de tamanha importância, porque muitos podem estar
imaginando que esse é um assunto que vincula as
bancadas de Roraima e do Amazonas. Não. Esse é
um problema do País, porque, aﬁnal de contas, V. Exª
é de um Estado que faz fronteira com a Venezuela,
assim como o meu, e grande tem sido a relação não
só cultural mas sobretudo comercial entre esses dois
países. Em relação ao meu Estado do Amazonas, hoje
o Estado de Roraima é responsável por grande parte
do abastecimento no setor de alimentos. Então, a interdição da BR, como foi feita, e agora liberada apenas
parcialmente, é prejuízo enorme, não somente para os
empresários, mas para a população do seu Estado, a
população do meu Estado. Cumprimento V. Exª pelo
pronunciamento, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Agradeço o aparte de V. Exª e peço, Srª Presidente,
que autorize a transcrição das matérias a que aqui ﬁz
referência como parte integrante do meu pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do inciso 1, §2º,
art. 210 do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª VicePresidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Vital do Rego, por
permuta com o Senador Humberto Costa.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria de registrar o meu voto contrário à medida provisória que foi
votada agora à tarde.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será registrado, Senadora.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Permita, Senador
Vital do Rêgo, apenas informar o Senado Federal e o
Brasil que o Luiz Gonzaga da Silva, o Gegê, importante
líder do movimento de moradia de São Paulo, acaba
de ser absolvido no julgamento, segundo o qual ele
havia sido indiciado, acusado de ter cometido um assassinato, mas todas as evidência demonstradas ﬁzeram com que o próprio promotor, Dr. Roberto Tardelli,
tenha considerado temerário condená-lo. E todos os
membros do júri, os sete membros do júri resolveram
absolvê-lo.

Assim, quero dar aqui a boa notícia, cumprimentar inclusive a Drª Eva Lobo, a juíza que presidiu
o júri, e o Dr. Guillherme Madi Rezende, que foi advogado do Gegê. Eu próprio prestei o meu testemunho
a respeito.
Gostaria de agradecer o Senador Vital do Rêgo
por me permitir registrar aqui essa importante notícia,
a absolvição do Gegê, por unanimidade de todos os
membros do júri, lá no Fórum da Barra Funda, em
São Paulo.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy. Realmente essa
é uma ótima notícia.
Com a palavra o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta Marta Suplicy, Vice-Presidenta da Casa
e Presidenta eventual desta sessão, meus cumprimentos; Srªs e Srs. Senadores, trago hoje um assunto que
certamente interessa muito à Casa, mais especialmente
aos quase 30 nordestinos que representam os mais
diversos Estados da nossa região.
Reﬁro-me ao trabalho desenvolvido pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, tendo
à frente o nordestino alagoano Senador Benedito de
Lira, e mais particularmente à Subcomissão de Apoio
e Desenvolvimento do Nordeste, que se instalou esta
semana, tendo à frente o Governador, hoje Senador,
Wellington Dias, do Piauí.
Falo de uma região que, por muitos e muitos
anos, foi tratada como o patinho feio da Nação, que
precisava receber ajuda, mas muitas vezes as ajudas
eram dadas como migalhas a um povo sofrido. Hoje,
mais não, senador Aníbal.
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Nessa última década, ocorreu no Brasil uma
considerável mobilidade social, com a ascensão de
32 milhões de brasileiros às categorias A, B e C. Nesse período, o perﬁl socioeconômico do País mudou.
Nesse contexto, a principal novidade: o fortalecimento
da classe C, famílias cuja renda domiciliar oscila entre
R$1.126,00 e R$4.854,00. A classe C hoje detém 46,5%
da renda nacional, e são 19 milhões de pessoas que
saíram da pobreza, numa experiência de mobilidade
social sem precedentes na história do Brasil.
Por outro lado, tem caído sistematicamente a
diferença entre salários de São Paulo e do resto do
País. A queda da desigualdade regional é inédita, não
tendo fato similar nos últimos 50 anos.
O modelo de desenvolvimento econômico centrado no fortalecimento e na expansão do mercado
interno é o grande responsável por essa mudança de
perﬁl na qual o Nordeste agora desponta como “a mais
brilhante joia da coroa”.
Durante muito tempo, a imagem do Nordeste se
associou à miséria e à desigualdade, com uma economia pouco desenvolvida e bastante atrasada em
relação aos polos dinâmicos do País. Hoje, com muito
orgulho, é possível aﬁrmar que o Nordeste atravessa
uma mudança histórica, deixando de ser o patinho feio
da economia brasileira.
O fenômeno é explicado com base num tripé:
transferência de renda por meio do Bolsa Família, forte, contínuo e permanente aumento do salário mínimo
e investimentos em infraestrutura – estes ainda muito
aquém do que esperamos.
Vindos principalmente da Região Sul do País,
milhares de agricultores se instalaram nas áreas de
cerrado, como no oeste da Bahia, Senador Walter Pinheiro, ou no sul do Piauí, ou no Maranhão, tornando
grandes áreas produtoras de grãos.
Em reportagem deste ano, o jornal O Estado de
S.Paulo qualiﬁcou o Piauí como a “última fronteira agrícola do País, reduto de endinheirados adeptos da alta
tecnologia, máquinas e aviões de última geração”.
Bonito poder falar de um Estado que há vinte
anos era tratado até de forma pejorativa por muitos e
muitos brasileiros que não acreditavam na força e na
pujança do povo do Piauí.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O
Estado de S.Paulo qualiﬁcou, Aníbal, como a última
fronteira agrícola do País. Eu acabei de passar essa
informação, Senador Aníbal, ao Senador Wellington
Dias. Eu disse: Olha, Wellington, o que eu vou falar
sobre o teu Piauí, que você ajudou tanto a construir,
deve acalentar aí a sua alma, o seu coração, Senador
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Wellington, o de V. Exª, o do Senador João Vicente, aqui
companheiros nossos. Que alegria eu poder dizer que
o Estado de São Paulo qualiﬁcou o nosso Piauí como
a última fronteira agrícola do País, terra de endinheirados, adeptos da alta tecnologia, máquinas e aviões
de última geração. Senador Aníbal, é com alegria que
ouço V. Exª e depois o Senador Wellington.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Quero
cumprimentá-lo pela qualidade do pronunciamento e
dizer que estar aqui no Senado é uma oportunidade
fantástica para a gente conhecer o Brasil. E as pessoas que têm a oportunidade de estarem ligadas na
TV Senado têm a oportunidade de conhecer as especiﬁcidades das regiões e a abordagem que cada
um faz do seu Estado e da sua Região. Mas esse seu
pronunciamento traz à luz a grande contribuição para
o Nordeste, para o Brasil, que foi a presença do Presidente Lula nesses seus oito anos de gestão. Esses
números todos, essas constatações todas que o senhor
traz brilhantemente, neste seu pronunciamento, não
deixam dúvida de que a preocupação com o social e
a preocupação em fazer o Brasil acontecer em todas
as regiões fez do Presidente Lula um Presidente que,
verdadeiramente, vai ﬁcar para a história como quem
olhou para o Brasil num tom de igualdade e com a
atenção especial àqueles que mais precisam, e assim
se transformou o Nordeste num alvo preferencial dos
investimentos. Tratava-se verdadeiramente de uma
região historicamente esquecida, e o Presidente Lula
deu uma atenção toda especial. Parabéns pelo seu
pronunciamento.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O
sentimento de justiça de V. Exª é uma das marcas do
seu caráter. Efetivamente, um dos grandes, ou talvez, o
maior precursor dessa mudança de paradigma econômico e social do Nordeste se deve a um nordestino,de
Pernambuco, que sabe o que é fome, sabe o que é
pobreza, sabe o que é sofrimento. E, chegando à Presidência da República, soube poder devolver à sua
Região um novo quadro, e, há muito, nordestinos, nós
devemos a ele.
Senador Wellington Dias, ouço .Exª com o maior
prazer.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – O prazer é meu. Primeiro, não só eu, mas creio o povo do
Piauí agradece a V. Exª pela forma respeitosa – eu diria carinhosa – com que traz aqui esse tema e essas
referências em relação ao Estado do Piauí. Da mesma
forma que o Senador Anibal, eu, primeiro, sou grato
a Deus pela possibilidade que tivemos de ter alguém
como o Presidente Lula e sua equipe trabalhando
nesse período, olhando o Brasil como um todo, todas
as regiões e todos os Estados. Certamente, é a par-
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tir desses investimentos que temos esses resultados.
Apenas para lembrar, essa região dos cerrados, desde
o ano de 2001, cresce a uma média de 27% ao ano.
Isso aconteceu pela presença de estradas, de energia
– embora ainda haja muito coisa para se fazer – pela
presença de comunicação de universidade federal,
de ensino técnico. E é isso que desejamos, tanto para
a Paraíba como para outras regiões do Nordeste, do
Norte, do Centro-Oeste e mesmo regiões do Sul e
Sudeste do nosso País que, com certeza, ainda carecem de muita atenção. Então, quero aqui agradecê-lo
e dizer que, para mim, também é uma grata satisfação
tê-lo na Comissão de Desenvolvimento do Nordeste.
Sei que a sua contribuição vai ajudar muito a Paraíba
e o Nordeste brasileiro. Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço, Senador Wellington. Quero dizer que V. Exª,
no Piauí, talvez seja o maior responsável por essas
mudanças que estão acontecendo. Para o senhor ter
uma ideia, num outro Estado da Federação, no Estado de Pernambuco, segundo dados da Federação das
Indústrias daquele Estado, R$20 bilhões estão previstos de investimento, até 2013, no Estado de Pernambuco. O sucesso desse empreendimento tem atraído
trabalhadores do Brasil inteiro e até do exterior. Nesta
semana, 135 soldadores brasileiros que trabalhavam
no Japão vieram para Pernambuco a ﬁm de trabalhar
na indústria naval. São fatos como esse que demonstram a efetiva participação de investimentos e os seus
resultados sociais. Exemplos são as obras no Porto de
Suape, em Pernambuco; de Pecém, lá no Ceará; a duplicação da 101, a construção da Ferrovia Transnordestina., a Oeste Leste, enﬁm, uma gama variada de obras.
Senador Benedito, sem dúvida, V. Exª também deve
pensar que o desenvolvimento do Nordeste não pode
ser isolado a fatores como o Piauí, magnanimamente
trazidos aqui, como Pernambuco... Mas eu espero ver
a minha Paraíba – certamente V. Exª espera ver a sua
Alagoas – com o ritmo de desenvolvimento que nós
temos em outros Estados da Federação. Na Paraíba,
nós temos demandas de infraestrutura muito grandes
e muito graves: infraestrutura aérea, infraestrutura portuária, infraestrutura de transportes. Nós precisamos
desse mesmo olhar do Governo Federal e, para tanto,
eu tenho absoluta convicção de que tanto eu, quanto
o Senador Wilson Santiago, quanto o Senador Cícero
Lucena, comungamos de um mesmo ideal: de levar
os investimentos de que eu falo com tanto gosto aqui
e que vieram para o Nordeste nesses últimos anos, e
também um pedaço deles para a nossa Paraíba.
Ouço V. Exª com o registro e o realce do trabalho
que tem feito orgulhosamente para todos nós à frente
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
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tão bem presidida por esse alagoano que Alagoas se
acostumou a amar como Bill, o nosso Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Quero agradecer a V. Exª, nobre Senador Vital do Rêgo,
pela oportunidade e, ao mesmo tempo, cumprimentálo por esse magníﬁco pronunciamento que V. Exª faz,
contando ao Brasil a história do Nordeste de ontem e
do Nordeste de hoje. Realmente, o Nordeste recebeu
uma dose de investimentos da maior importância para
o seu desenvolvimento. Isso porque na verdade nós
precisamos equilibrar as forças das regiões brasileiras.
No passado não muito distante, apenas a Região Sul,
o Centro-Oeste e o Sudeste eram as regiões que mais
se desenvolviam no Brasil. Com o advento nesses últimos anos do Governo do Presidente Lula, houve um
investimento considerável na Região, como bem disse
V. Exª: investimentos em Pernambuco, no Ceará e em
outros Estados da Região. Eu espero que amanhã nós
possamos ter exatamente o mesmo crescimento que
estão tendo Pernambuco, Paraíba e Ceará. Que seja
um desenvolvimento integrado do Nordeste, porque é
uma das regiões mais importantes do cenário político
e administrativo do País. Por isso, eu queria dizer a V.
Exª que tenho uma alegria muito grande de, ao lado de
V. Exª, ao lado do Wellington, participar desta Comissão, que é a Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo do Nordeste.
Então, vamos fazer o trabalho com a participação
de V. Exª e dos demais companheiros que compõem a
Comissão. Não tenho dúvida de que, após dois anos
da nossa passagem, ao lado dos companheiros que
compõem a Comissão, os Estados nordestinos serão
outros no que diz respeito ao desenvolvimento e ao
turismo, que é o grande vetor de desenvolvimento e de
emprego da Nação brasileira. Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço a V. Exª. Certamente o trabalho e o desempenho de V. Exª à frente da Comissão vão fazer a diferença nesses próximos oito anos.
De 2003 a 2008, a expansão de vendas no Nordeste cresceu 97%, enquanto a média nacional foi
66%
Os indicadores tiveram saltos expressivos: 92%
da população nordestina passou a ter televisão; 65%
dessa população passou a ter celular; 16%, computadores pessoais; a participação do Nordeste no PIB
brasileiro saltou de 12% para 13,1%.
O Banco do Nordeste investiu na região algo em
torno de R$2 bilhões, em 2003, e R$13,3 bilhões, em
2008. Saltou de R$2 bilhões, em 2003, para R$13,3
bilhões, em 2008.
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Entre 2005 e 2009, o crescimento do PIB nordestino foi maior do que o PIB brasileiro em quatro
dos cinco anos apurados. O desenvolvimento do PIB
nordestino foi maior que o PIB brasileiro em quatro dos
cinco anos apurados.
De acordo com esses dados, no plano de oportunidades oferecidas na geograﬁa econômica, a expansão da fronteira agrícola e da fronteira tecnológica alcançou o interior do Estado. É o caso da minha
Campina Grande, expressivo polo de tecnologia da
informação.
Na Paraíba, isso não tem sido diferente. A combinação desses elementos tem trazido crescimento para
o Estado, mas não é o crescimento que desejamos,
não é o crescimento por que ansiamos, não é o crescimento impulsionado pela geração de empregos, como
aconteceu em outros Estados da nossa região.
Por isso, Srª Presidente, com esse contexto, com
essa alegria, falo dessa nova região, desse novo País
chamado Nordeste, com a certeza de que haveremos
de estar juntos, os 27 Senadores, pensando na região,
em grandes temas, como a reforma tributária, que, entendo, jamais será resultado de uma ação reformista
conjunta, mas, sim, estabelecendo decisões na Casa,
no Congresso Nacional em temas como, por exemplo,
o ICMS, em temas como a distribuição de royalties do
pré-sal. Temos que estar juntos.
Por isso, convoco a nossa Bancada nordestina,
essa brava Bancada que aprendi, Srª Presidente, para
concluir, a admirar como Deputado Federal, pertencendo à nossa Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste,
e agora, como Senador da Republica, vendo o Nordeste
ser visto diferente aos olhos do País, aos encantos do
povo e à esperança da nossa gente.
Srª Presidente, outros dados eu traria aqui, mas
espero que V. Exª insira na integralidade esse pronunciamento, dando conta da certeza de que hoje temos
uma participação na vida nacional diferente como
nordestinos.
Os quatro minutos que V. Exª, graciosamente,
por paciência e por simpatia na condução dos nossos
trabalhos, está nos dando é para fazer uma menção
importante à Casa.
O Presidente José Sarney, nesta Legislatura,
como de fato tem ocorrido, em outras ações transmitidas por S. Exª, tem orientado a Casa a fazer o que
as pessoas, os cidadãos brasileiros desejam: votar.
Assim, S. Exª tem feito na reforma política.
De forma inusitada, a Mesa Diretora, de que V. Exª
participa tão bem, estabeleceu um novo regramento,
que precisava ser consolidado hoje, na primeira reunião
de Líderes que aconteceu agora há pouco, na sala da
Presidência. A partir da próxima semana, ou melhor, a
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partir do ﬁnal da Semana Santa, as matérias que vão
estar na Casa para deliberação em sua Ordem do Dia
serão sistematizadas por temas. E o primeiro tema que
haveremos de enfrentar é o tema da saúde, em todas
as suas variantes.
E o PMDB, cuja liderança do Senador Renan
Calheiros esteve presente – e a nossa presença – vai
ultimar esforços para reunir todos os projetos do interesse e da visão política partidária do seu grupo para
encaminhar à Mesa.
Haveremos de consensualizar os projetos da saúde e apresentar na Ordem do Dia da Casa. Só assim
haveremos de produzir, só assim daremos uma demonstração, como estamos dando agora, na reforma
política, como haveremos de dar na reforma administrativa da Casa, que já caminha para a sua conclusão,
como haveremos de dar no enfrentamento da reforma
do nosso Regimento Interno.
O que estamos vendo no Senado, hoje, é celeridade; o que estamos vendo na Casa hoje é rapidez
no processo decisório. Por isso, quero me congratular
com a Mesa Diretora, presidida pelo Senador Sarney,
pela forma como está conduzindo os nossos trabalhos,
passando a imagem à população de que cada minuto
deste Plenário é muito bem utilizado.
Muito obrigado a V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR VITAL DO RÊGO
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, nessa última década, ocorreu no Brasil
uma considerável mobilidade social com a ascensão
de 32 milhões de brasileiros à categoria de classes
médias (A, B e C).
No período, o perﬁl socioeconômico do País mudou; nesse contexto, a principal novidade foi fortalecimento da classe C, famílias cuja renda mensal domiciliar
total oscila entre R$ 1.126,00 e R$ 4.854,00.
A classe C hoje detém 46,5% da renda nacional
e 19,3 milhões de pessoas saíram da pobreza, numa
experiência de mobilidade social sem precedentes na
história do Brasil.
Por outro lado, tem caído, sistematicamente, a
diferença entre salários de São Paulo e do resto do
País.
A queda da desigualdade regional é inédita, não
tendo similar nos últimos 50 anos.
O modelo de desenvolvimento econômico centrado no fortalecimento e na expansão do mercado
interno é o grande responsável por essa mudança de
perﬁl na qual o Nordeste desponta como “a mais brilhante jóia da coroa”.
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Durante muito tempo, a imagem do Nordeste se
associou à miséria e à desigualdade, com uma economia pouco desenvolvida e bastante atrasada em
relação aos pólos dinâmicos do País.
Hoje, com muito orgulho, é possível aﬁrmar que
o Nordeste atravessa uma mudança histórica e deixou
de ser o “patinho feio” da economia brasileira.
O fenômeno é explicado com base no tripé: transferência de renda por meio do Bolsa-Família, forte
aumento do salário mínimo e investimentos em infraestrutura.
Vindos principalmente da região sul do país,
milhares de agricultores se instalaram nas áreas de
cerrado como o oeste da Bahia ou o sul do Piauí ou
Maranhão, tornando tais áreas grandes produtoras
de grãos.
Em reportagem deste ano, o jornal O Estado de
S. Paulo qualiﬁcou o Piauí como a “última fronteira agrícola do País, reduto de endinheirados adeptos da alta
tecnologia, máquinas e aviões de última geração”.
De outro lado, há outra frente de expansão econômica na indústria, com destaque para Pernambuco.
De acordo com dados da Federação das Indústrias daquele estado, são previstos 13 bilhões de
investimentos em reﬁnarias, 4 bilhões em pólo petroquímico, 1 bilhão em estaleiro e 2,5 bilhões em pólo
farmoquímico, totalizando 20,5 bilhões de reais de investimento até o ano de 2013.
O sucesso desses empreendimentos tem sido
tal que trabalhadores têm sido atraídos de diversas
partes do País e do exterior.
Exemplar é o caso do repatriamento de 135 soldadores brasileiros que trabalhavam no Japão e vieram para Pernambuco a ﬁm de trabalhar na indústria
naval.
Uma terceira frente se dá no setor de serviços,
em especial no turismo, área em que a região tem
uma vocação natural, dada a beleza de suas praias e
a variedade de atrações naturais e onde a Paraíba se
insere de maneira privilegiada.
Uma quarta ação importante está nas obras de
infraestrutura que estão sendo levadas adiante e aqui
aproveito para cobrar do Governo Federal ações mais
efetivas no meu Estado, com aportes de investimentos
para projetos estruturantes.
Exemplo são as obras nos portos de Suape, em
Pernambuco, e Pecém, no Ceará, a duplicação da BR101 e a construção da ferrovia Transnordestina, aqui
também faço um parênteses para reivindicar uma alça
da Trasnordestina, incluindo a Paraíba, ligando Cabedelo à Suape.
O Nordeste tem mudado para melhor: o número de miseráveis diminui a olhos vistos e surge uma
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pujante classe média, interessada em adquirir bens
de consumo.
Esse novo mercado pode ser percebido quando
vimos que a expansão das vendas no comércio, entre
2003 e 2008 cresceu 97% no nordeste, enquanto a
média brasileira foi de 66%.
Os indicadores tiveram saltos expressivos: 92%
da população nordestina passaram a ter televisão;
65%, celular e 16%, computadores pessoais; a participação do Nordeste no PIB brasileiro saltou de 12%
para 13,1%.
Isso também se deu no interesse dos empresários pela região: os ﬁnanciamentos do Banco do
Nordeste saltaram de 2 bilhões em 2003 para 13,3
bilhões em 2008.
O resultado desses diversos investimentos e
dessas muitas frentes de desenvolvimento na agricultura, indústria, comércio, turismo e infraestrutura é
que o PIB da região tem crescido mais do que a média brasileira.
Entre 2005 e 2009, o crescimento do PIB nordestino foi maior do que o PIB brasileiro em 4 dos 5
anos apurados.
No plano das oportunidades oferecidas pela geograﬁa econômica, a expansão da fronteira agrícola e
da fronteira tecnológica alcançou ﬁnalmente o interior
da região. (É o caso de Campina Grande, expressivo
pólo de tecnologia da informação!!!).
De acordo com o SINDIFISCO da Paraíba, entretanto, nenhum setor sintetizou com tanta ﬁdelidade
o cenário de expansão de consumo e de mudanças
vivenciadas pelo país nos últimos cinco anos como o
setor varejista.
Na Paraíba, isso não foi diferente. A combinação
de aumento de poder de compra das famílias, facilidade
de crédito, ‘boom’ imobiliário e a chegada de uma nova
classe média (classe C) impulsionaram as vendas do
comércio varejista do Estado.
A Paraíba terminou 2010 liderando o crescimento
na região Nordeste, com taxas expressivas de 19%,
segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística). A média do país registrou alta de
10,9%, enquanto a Região Nordeste atingiu 13%.
Nesse contexto, o varejo teve duas vertentes nos
últimos anos e, em especial, no ano passado: foi termômetro e indutor do crescimento econômico do Estado”,
resume o presidente da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Estado da Paraíba (FCDL-PB),
José Artur de Melo Almeida.
Com 15,4% do PIB paraibano, o comércio ﬁca
atrás apenas da administração pública entre as atividades econômicas do Estado.
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Além de impulsionar o crescimento econômico,
o comércio varejista vem mostrando força também na
arrecadação de ICMS e na geração do emprego.
Em 2010, o varejo liderou o recolhimento ICMS,
principal tributo do Estado.
O comércio participou com 15,77% do total arrecadado, o que representou R$ 402 milhões, segundo
dados da Secretaria de Receita da Paraíba.
Ainda segundo dados do IBGE, o PIB do setor de
comércio e serviços de manutenção e reparação foi um
dos que mais contribuíram com a taxa de crescimento
de 5,5% na economia paraibana em 2008.
A participação na riqueza do Estado subiu de
13,9%, em 2007, para 15,4%, em 2008, representando a segunda força econômica do Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao contrário de outros ciclos de desenvolvimento, viciados pelos
mecanismos de fornecimento de matérias-primas ou
produtos primários a preços modestos para o estrangeiro, agora temos uma etapa de crescimento baseada
em fundamentos sólidos, como a agricultura moderna,
a indústria naval, a criação de infraestrutura, a indústria
limpa do turismo, o incentivo ao consumo etc.
Esta década que ora iniciamos será conhecida
no futuro como a década do nordeste.
É importante destacar que a ascensão desses
milhões de brasileiros à classe média tende a redesenhar as demandas da agenda política e precisamos
estar atentos aos novos tempos.
Considerando que as famílias da classe C, recentemente incorporadas ao mercado de consumo,
não possuem renda muito elevada, é muito provável
que elas passem a demandar, de maneira mais organizada, temas como qualidade em educação, saúde
e transporte.
Por outro lado, sentindo o peso desproporcional
da carga tributária, passarão a exigir reformas voltadas a reduzi-la.
Assim, cumpre-nos estarmos antenados com novas e mais qualiﬁcadas exigências pautando o nosso
desempenho, motivo mais que suﬁciente para redobrarmos nossos esforços e trabalharmos duramente
para que as futuras gerações olhem para as nossas
ações com orgulho e satisfação.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada Senador Vital do Rego.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, de

ABRIL09657
2011

Quarta-feira 6

acordo com o art. 214, parágrafo único, do Regimento
Interno, requeiro que conste da pauta de votação dois
requerimentos de minha autoria que estão pendentes
de deliberação.
O primeiro requerimento, o de número 172, objetiva destinar o período de Expediente da sessão do
próximo dia 14 para homenagear os 50 anos do título
de Eder Jofre e Anderson Silva, o maior lutador do planeta, que é deste País, ﬁlho de família pobre.
O outro requerimento, de grande relevância, o
de número 164, é para realização de sessão especial
para homenagear os oito anos de Governo do Presidente Lula.
Ainda solicito, Srª Presidente, que seja incluído
na pauta para votação o Projeto de Lei da Câmara
nº 27, de 2009, de autoria do Deputado Robson Rodovalho. Foi aprovado lá, e só falta ser incluído em
pauta, ainda porque já foi aprovado em todas as Comissões da Casa. O projeto altera a Lei Rouanet para
reconhecer a música religiosa, ou música Gospel, e
os eventos relacionados como manifestação cultural.
Ele se encontra em condições de ﬁgurar na Ordem do
Dia desde 15 de março de 2010; portanto, há quase
um ano. Solicito, pois, a V. Exª que a matéria entre na
Ordem do Dia.
Srª Presidente, ainda faço um registro.
Hoje à tarde, instalou-se a Frente Parlamentar
em Defesa das Comunidades Terapêuticas, no Auditório Nereu Ramos, com a presença de Senadores,
Deputados, lideranças, líderes, sacerdotes da vida
humana, que militam na recuperação de drogados no
Brasil inteiro.
Srª Presidente, a sensibilidade do nosso Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, mandando lá
a Secretaria Nacional Antidrogas – representada pela
sua Secretária –, que hoje tem outra visão... Porque
enfrentei esse debate no Governo Lula, quando a visão era outra; era só uma visão de redução de danos
que mais aumenta os danos. Era algo absolutamente
problemático, desconhecendo o papel das comunidades terapêuticas no Brasil. Mas essa outra visão foi
colocada hoje, com a presença dos representantes do
Ministro da Justiça, entendendo que chegou a hora –
dizia ela – de não mais deixarmos excluídos aqueles
que estão na ponta, fazendo o trabalho em nome da
Nação, que são as comunidades terapêuticas. Houve
a instalação dessa Frente de Deputados e Senadores
na defesa das comunidades terapêuticas, que tem o
Deputado Carimbão como Presidente. Fico muito feliz
e penso que vamos avançar.
O Brasil vive um drama tremendo do ponto de
vista da família; a violência que grassa. Não estamos
nem no País de Alice, nem no fabuloso Mundo de Bo-
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bby. Com a violência das drogas neste País e a desestabilização que criaram nas estruturas familiares deste
País, sem dúvida alguma, se não enfrentarmos o vício
como um todo... Não é um programa para o crack, não
é um programa para a maconha, não é um programa
para a cocaína. O Brasil é um país de bêbados, nosso
problema é álcool. O treinador da Seleção Brasileira é
o garoto-propaganda de uma cerveja. Um jogador de
Seleção Brasileira que veste a camisa e que começa
a ser admirado pelas crianças faz propaganda de bebida alcoólica. Eu estou entrando com um projeto de
lei, Senador Walter Pinheiro, proibindo jogador de futebol que chega à Seleção Brasileira, que veste aquela
camisa, de se tornar garoto-propaganda de bebida
alcoólica num País...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, por favor.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já
encerro, Srª Senadora.
Num País em que a violência grassa a partir da
bebida alcoólica. Não é a partir nem da cocaína, nem
do crack; mas a partir da bebida alcoólica, uma droga
consentida. Temos de enfrentar, com muita coragem
e dignidade, essa hipocrisia, num país de bêbados
que põem o dedo no nariz das autoridades, querendo
que resolvam o problema da maconha, do crack e da
cocaína, quando, na verdade, eles vivem consumindo
bebida alcoólica 24 horas por dia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues. (Pausa.)
Como acho que o Senador Magno Malta já se
pronunciou, chamo então a Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
A Senadora Vanessa Grazziotin também se ausentou.
O Senador Flexa Ribeiro se ausentou.
O Senador Ivo Cassol está presente.
Senador Ivo Cassol, V. Exª tem a palavra por vinte minutos. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e satisfação que, mais uma vez, ocupo a tribuna
desta Casa. Em primeiro lugar, quero fazer um agradecimento aos meus irmãos rondonienses que nos receberam, no último ﬁnal de semana, juntamente com
uma comissão de Senadores comandada pelo nosso
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, Senador Rodrigo Rollemberg, acompanhados
do Senador de Mato Grosso, ex-Governador e grande
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parceiro, Senador Blairo Maggi. Também estiveram
presentes em nosso Estado o ex-Governador do Estado do Acre, Senador da República, Jorge Viana, e
os Senadores pelo Estado de Rondônia, Acir Gurgacz
e Valdir Raupp. S. Exªs foram em atendimento a uma
solicitação de minha autoria e da Comissão do Meio
Ambiente, para que pudéssemos acompanhar as obras
das usinas de Santo Antônio e de Jirau.
Todo mundo é conhecedor da necessidade de
energia que o Brasil tem para poder gerar riqueza e
renda. Todo mundo sabe do terremoto ocorrido, há
poucos dias, no Japão. Dizem que os japoneses, Senador Magno Malta, estavam preparados para o terremoto, mas não estavam preparados para o tsunami.
Infelizmente, as usinas nucleares não só daniﬁcaram o
meio ambiente, mas também atingiram e prejudicaram
a vida e a saúde do povo japonês e dos demais países
vizinhos. Até a água do Pacíﬁco já está contaminada!
E nós, brasileiros, temos a felicidade de dizer que temos energia limpa. Energia que o Estado de Rondônia
poderá mandar para os outros Estados da Federação
brasileira, Senador Blairo Maggi.
Há poucos dias, quando solicitei nesta Casa uma
comissão de acompanhamento para que não se repetissem os mesmos erros de Rondônia na Belo Monte,
os Senadores aceitaram. Até parece que premeditei
o que poderia acontecer. Fomos manchetes nacional
e internacional. E, no ﬁnal de semana em que apuramos os fatos, nós da comissão de Senadores que estivemos presentes no Estado de Rondônia ouvimos o
Tribunal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho,
ouvimos também a Comissão de Crise daquele governo do Estado, a Assembleia Legislativa, comandada
pelo Deputado Valter de Oliveira e demais Deputados.
As usinas e os empreendimentos ainda estão parados
em Jirau; mas, graças a Deus, a de Santo Antônio está
funcionando, voltou à ativa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Permita-me, Senador Ivo Cassol...
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pois não,
Presidente Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – ...prorrogar a sessão por 60 minutos, para
que V. Exª e os demais oradores inscritos possam
usar a palavra.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Está
combinado.
Portanto, tenho certeza de que nenhum servidor
dos dois consórcios quer ﬁcar parado, nem o povo do
meu Estado quer voltar a sentir aquela agonia que viveu, naqueles poucos instantes, com mais de 10 mil
pessoas na cidade com medo de arrastão.
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Ao mesmo tempo, a comissão da crise, que levantou, Blairo Maggi, a situação em nosso Estado,
apurou várias situações. Uma delas é o conﬂito do sindicato, querendo brigar pela fatia que os funcionários
daquelas empresas pagam para o tal sindicato. Um
sindicato é não sei da onde; outro não sei de onde, e,
simplesmente, inviabilizam as obras.
Em certo momento, alguns diziam que os culpados eram as empresas, por causa de problema de alimentação, de assistência, disso e daquilo. Ao mesmo
tempo, outros diziam que foi uma simples briga de um
motorista com outro funcionário. Mas há mais por trás
disso, porque o que aconteceu na usina de Jirau aconteceu no Mato Grosso do Sul em outra obra, aconteceu
no Estado de Pernambuco em outra obra, aconteceu
nos demais Estados da Federação brasileira.
É por isto que é importante trabalharmos: para
darmos as condições necessárias para o Brasil ter
essa energia limpa e segura. Que, em outros empreendimentos, não venha a acontecer o que aconteceu
em nosso Estado. Além disso, o prejuízo maior está
ﬁcando nos cofres públicos do Estado, está ﬁcando na
nossa sociedade.
É bom lembrar a cada cidadão rondoniense a
preocupação que levantei, há três ou quatro anos,
quando eu era Governador daquele Estado. Vou tornar
a repetir: eu era contra os dois empreendimentos ao
mesmo tempo, Sr. Presidente, porque o Estado não
tinha estrutura, não tinha condições, mas colocaramnos goela abaixo, e nós os absorvemos.
Há as compensações ambientais. A Assembleia
Legislativa fez uma CPI, comandada pelo ex-Deputado
Estadual Tiziu e pelos demais Deputados, e o Deputado Valter Araújo e demais Deputados entregaram
cópia a cada um dos Senadores presentes ontem. No
fechamento do relatório, ﬁcou comprovado que, nas
compensações ambientais, deu-se muito mais valor
ao cuidado com anta e com macaco do que com vidas humanas.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador
Cassol, permita-me um aparte?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com certeza, Blairo Maggi! É uma alegria ser aparteado pelo
nobre Senador, Governador extraordinário que foi do
Estado do Mato Grosso, empreendedor e grande Senador nesta Casa!
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Muito
obrigado, Senador. Para colaborar com seu pronunciamento, quero dizer que tive a oportunidade, ontem,
juntamente com V. Exª e com os demais Senadores da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, de ir a Rondônia para acompanhar o desdobramento do que aconteceu na usina
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de Jirau, principalmente por que, na de Santo Antônio,
houve paralisação, para se evitarem os problemas que
ocorreram na usina de Jirau. Veriﬁcamos que a empresa
construtora tem feito um trabalho bastante importante e
diferenciado na questão dos alojamentos, do trato com
os trabalhadores. Portanto, não conseguimos veriﬁcar
– o Senador Raupp também estava presente – que,
naquele momento, aconteceu algo errado por parte da
empresa. O que aconteceu mesmo lá foi vandalismo, a
princípio até para se concretizar um roubo, um assalto
em caixas eletrônicos. Então, compete mais à Polícia,
agora, resolver isso, e, é claro, temos de tomar lições
de como fazer o acompanhamento dessas obras, para
que esses problemas não venham a ocorrer novamente
nem em Rondônia, nem em Belo Monte ou em qualquer outra obra de vulto que este País esteja fazendo.
Gostaria de colaborar com V. Exª – eu também disse
isto ao nosso Presidente Rodrigo Rollemberg, que nos
acompanhou –, dizendo que a comissão que lá foi terá
de apresentar alguma solução para os problemas que
V. Exª está apontado. Rondônia vai sofrer ao ﬁnal da
construção dessas usinas. Quero dizer que o passivo
que vai ﬁcar é muito grande, e a renda que se pode
esperar das usinas é muito pequena. Não há compensação ﬁxa para os problemas que vão ﬁcar no Estado
de Rondônia ou nos outros Estados, quando se constrói uma barragem, uma hidrelétrica desse porte, desse
tamanho. Portanto, ainda como Governadores – V. Exª
participou de algumas reuniões –, tentamos fazer alguma mudança na questão da legislação, do consumo.
Em vez de cobrar ICMS no destino, vamos cobrar na
origem. Temos a oportunidade agora, nesta comissão,
de apresentar, Senador Raupp, uma ideia, um projeto,
vindo da comissão, para dividirmos em 50% o ICMS
gerado, que vai totalmente para distribuição, deixando
para o Estado de origem, para o Município de origem,
que, no caso, está em Rondônia, em Porto Velho. Isso
daria a esse Estado e aos demais que têm obras desse
porte a possibilidade de minimizar os problemas que lá
vão ﬁcar. Não são apenas problemas ambientais. São
problemas sociais graves; são milhares e milhares de
trabalhadores de outros Estados que lá estão, e todos
esperam retornar aos seus lares assim que concluírem
as obras. Mas não é assim que acontece. Os problemas vão ﬁcar, o comércio vai apresentar uma diminuição de venda, o Estado terá diminuição de receita, e
nós, que fomos Governadores, sabemos que, uma vez
aumentada a receita, aumenta-se a despesa praticamente automaticamente. Lá vai mais dinheiro para a
educação, para a saúde, para os programas sociais,
para compromissos com dívidas etc. E não se tira mais,
não se devolve mais a condição da falta de arrecadação
que havia antes. Então, Senador Ivo, quero colaborar
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aqui com seu pronunciamento e dizer que é urgente
que a nossa Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle coloque isso
para o Plenário do Senado, para que a gente possa
fazer uma modiﬁcação e reparar, em parte, os problemas que o Estado de Rondônia terá com a construção
desses dois grandes empreendimentos, que estão no
Estado de Rondônia, mas que não vão abastecer o
Estado de Rondônia, até porque uma delas, sozinha,
ou outro equipamento supriria a necessidade de energia que Rondônia tem. Então, esse é um projeto para
a Nação brasileira, para o Sul, para o Sudeste e para
todo o Brasil se desenvolver, crescer, conforme todos
queremos e desejamos. Quero cumprimentar V. Exª e
dar esta colaboração no seu pronunciamento.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado.
Daqui a pouquinho, concedo um aparte aos Senadores Raupp e Jorge Viana.
Complementando as palavras do colega, Senador Blairo Maggi, quero agradecer aos cinco Senadores da Comissão de Meio Ambiente que estiveram
no Estado.
A minha luta, a nossa luta, Blairo Maggi, no ano
retrasado, como Governador, deu-se no sentido de que
houvesse uma receita em cima dessas grandes obras.
Minha maior alegria, a maior felicidade é contar com
a participação dessa comissão que foi a Rondônia. O
senhor mesmo sugeriu, ontem, no Estado, que, em vez
de o Senador Ivo Casso fazer um projeto individual,
ﬁzéssemos esse projeto pela Comissão de Meio Ambiente, com o Senador Raupp, com o Senador Jorge
Viana e com o Senador Rodrigo Rollemberg. Todos
os empreendimentos novos que vão começar a gerar
energia estarão contemplados com uma fatia do ICMS.
Isso é bom porque dá condições para que os Estados,
além de produtores, ﬁquem com alguma coisa.
Senador Raupp, o nosso Estado de Rondônia,
hoje, serve de dado nacional, pelo número de empregos com que estamos ajudando a Nação, serve
como exemplo de usina moderna, com baixo impacto
ambiental, para gerar a energia de que o Brasil precisa. Hoje, há empregos; amanhã, haverá aumento da
criminalidade e mais de 150 mil pessoas desempregadas em Rondônia. Além disso, o linhão, passando
por nossas cabeças, leva energia para São Paulo,
para gerar emprego e renda em São Paulo. A energia
em São Paulo tem o mesmo preço da de Rondônia,
sem que sequer seja dado um incentivo para instalar
indústria em Rondônia.
Então, ﬁco feliz em ter a parceria dos nobres Senadores e também da Comissão de Meio Ambiente e
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Fiscalização, para que possamos dar entrada a essa
matéria em conjunto.
Há pouco, estivemos, Senador Jorge Viana, Senador Valdir Raupp e Senador Blairo Maggi, com o
Presidente da Comissão, Senador Rodrigo Rollemberg, quando trabalhávamos na Comissão para fechar
o relatório, já como sugestão, fazendo esse projeto
em conjunto.
Fico grato, por ser uma conquista do povo do
Brasil, especialmente sendo contemplada Rondônia.
Mas, para isso, precisamos dizer que usinas entrarão
em geração no futuro e que a diferença desse ICMS, o
ICMS verde, que é o nome dado, será em cima do valor
leiloado pelo Governo Federal. Não queremos ICMS em
cima da fatia que São Paulo vai ter. Mas há Estados que
vão reclamar: “Ah, mas não podemos fazer isso, não
podemos abrir essa brecha!”. Como é que São Paulo
vai crescer se não tem a energia que temos? O Pará
vai também ceder essa energia. Em Mato Grosso, em
breve, haverá novas usinas grandes.
Por isso é fundamental a participação desta Casa
no acompanhamento dessas obras, para que o que
aconteceu em Jirau não volte a acontecer. Daí a nossa
presença naquele Estado. Por isso, queremos agradecer às autoridades, à Polícia Rodoviária Federal, à
Polícia Federal, à Assembleia Legislativa, ao Governo
do Estado, ao Tribunal do Trabalho, à Procuradoria do
Trabalho, às empresas e aos sindicatos, que, ontem,
em um encontro de funcionários, decidiram, coletivamente, retornar às obras de Santo Antônio – na próxima semana voltarão 100% – e, dia 11, às obras de
Jirau, que já começaram também lentamente, pois já
estão em andamento.
Há algo fundamental, Srs. Senadores: a Procuradoria do Trabalho estava solicitando a paralisação
da obra de Jirau. Esta Casa tem de trabalhar unida
para que não aconteça isso, porque, no momento em
que paralisar de vez, até se reestruturar, reorganizar,
colocar em marcha de novo, vamos perder um ano, e
aí a obra vai encarecer e os custos vão sair do bolso
dos consumidores. Por isso é importante que todos os
grandes investimentos de interesse nacional tenham
de sempre estar presentes nesta Casa.
Concedo o aparte ao Colega e Senador que
acompanhou a visita ao nosso Estado de Rondônia,
Valdir Raupp de Matos.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Senador Ivo Cassol, Senador Jorge Viana, ex-Governador
do Estado do Acre, que também esteve na nossa Comissão, além do Senador Blairo Maggi, quero dizer
que foi muito importante a Comissão ir a Rondônia,
tanto que, hoje, quase 50% dos debates da sessão
do Senado girou em torno da visita da Comissão de
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Fiscalização e Controle, Meio Ambiente e Defesa do
Consumidor. Então, seria muito bom que todas as
Comissões do Senado – eu já tive a oportunidade de
viajar com outras Comissões também –, quando detectassem um problema, que ﬁzessem o mesmo que
fez esta Comissão, nos dias 3 e 4 deste mês, antes
de ontem e ontem, lá no Estado de Rondônia. Para
a felicidade nossa, como V. Exª está externando, é
que as obras em Santo Antônio já voltaram com toda
força ontem, e as de Jirau estão voltando gradativamente. Portanto, dentro de uma ou duas semanas, já
estarão no ritmo normal. Os alojamentos estão sendo
levantados novamente, muitos deles ﬁcaram de pé,
não chegando a ser 100%. Então, ﬁco muito feliz em
saber que essas obras, tão importantes para Rondônia e para o Brasil, além de outras que seguem na
mesma dimensão, deverão vir para outros Estados
brasileiros. Também precisamos de outras obras no
Estado de Rondônia. Esse programa, lançado pelo
Presidente Lula e pela então Ministra-Chefe da Casa
Civil Dilma, anteriormente Ministra de Minas e Energia, e agora, Presidente da República, poderá lançar
outras obras iguais a essas no Brasil. Em Rondônia,
também precisamos de um novo e moderno porto,
em Porto Velho, porto graneleiro e porto de carga;
precisamos da ferrovia de Vilhena a Porto Velho, para
interligar o Mato Grosso a Rondônia e, futuramente, a
Rio Branco, no Estado do Acre, e ao Peru – fui relator
desse projeto aqui no Senado –, precisamos, além
do ICMS diferenciado, uma coisa difícil, infelizmente,
quero deixar muito claro que um projeto de iniciativa
ou da Comissão ou de um Parlamentar pode demorar dois, três, quatro, cinco anos. Então, se a gente
pudesse colocar essa proposta de V. Exª como uma
medida provisória, ela seria aprovada em 20 ou 30
dias. Mas, na forma de projeto de lei, terá de brigar
em todos os Estados brasileiros. V. Exª foi Governador, assim como eu, o Jorge Viana e Blairo Maggi, e
sabe que um projeto de reforma tributária tem de ter
o “de acordo” de praticamente todos os Governadores do Confaz, do Conselho Fazendário do Brasil, que
congrega todos os Estados. Então, será necessário
encontrar um caminho: ou que viesse do Governo, ou
que pudéssemos negociar com o Governo e com os
Governadores para fazer isso em forma de medida
provisória. Se for como projeto de lei, vão terminar as
usinas, e nós não vamos ver esse projeto aprovado
aqui. Peço também que possamos colocar neste pacote, discutindo com a Presidente da República, como
forma de compensação, a instalação da ZPE, Zona de
Processamento de Exportação, em Rondônia, para
amortecer, para gerar empregos que, talvez, serão
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esvaziados quando as usinas estiverem prontas. Será
um polo industrial moderno próximo ao porto.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Com a
logística de transporte que temos hoje, isso será perfeitamente possível. Obrigado. Parabéns a V. Exª.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, Senador. Com certeza, com a iniciativa deste nobre
Senador Ivo Cassol, quanto à questão da propositura
e, ao mesmo tempo, com a participação dos Senadores agora para fazermos em conjunto, por que não
levar essa proposta do Senador Raupp à Presidência
da República, à Presidente Dilma? Creio que ela, que
sempre lutou, sempre ajudou os Estados da Região
Amazônica agora não vai agir diferente.
Quero também aproveitar a oportunidade para
dizer que, quanto às compensações, discutidas ontem
no evento, de Santo Antônio e Jirau, seria importante
que o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa
veriﬁcassem in loco se esses investimentos de compensação na área da saúde, na área de segurança
estão sendo executados,...
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... para
que essas obras possam atender as demandas.
Tenho um preocupação, Senador Jorge Viana:
por mais que algum Estado da Federação não queira
esse projeto de compensação de ICMS, quero saber
como São Paulo vai se virar, como outros Estados,
como o Rio de Janeiro, vão se virar sem as nossas
usinas? Então, precisamos trabalhar e dividir a riqueza com os Estados que têm essa riqueza natural para
ajudar a desenvolver as regiões mais difíceis, mais
pobres, mais distantes. Não somos contra que vá para
São Paulo, mas que ﬁque alguma coisa agregada em
nosso Estado também.
Concedo o aparte ao Colega Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre Senador Ivo Cassol, eu queria cumprimentar V. Exª e me
associar ao Senador Raupp, ao Senador Blairo, que
ﬁzeram parte dessa comissão. Visitamos as duas usinas que estão em construção no Estado de Rondônia.
Mas, antes de qualquer coisa, queria cumprimentar e
agradecer aquele generoso povo, todas as autoridades, todos os que nos acolheram com tanto carinho e
nos deram as condições para que pudéssemos bem
representar esta Casa nessa viagem, que é da maior
importância para o Brasil, porque o que ocorreu nas
instalações de Jirau é muito mais grave do que foi
noticiado. É uma situação delicada, grave, é uma das
maiores obras em andamento no País, não é possível
que não tiremos boas lições daquilo que quase vira
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uma grande tragédia. Felizmente, graças a Deus, não
tivemos nenhuma perda de vida, mas o prejuízo e a
insegurança estão estabelecidos. Acho que atitudes
têm que ser adotadas e que, principalmente, aquele
evento, aquele episódio seja esclarecido. Tenho convicção de que a nossa comissão vai requerer o envolvimento direto da Polícia Federal. Nós temos que
tirar lições. Não tem sentido que um aglomerado tão
grande de pessoas, com mais de 20 mil pessoas, seja
tratado como algo privado, sem a presença do Poder
Público, sem a presença daqueles que possam mediar
e tenham o papel constitucional de mediar conﬂitos.
Então, eu queria parabenizar V. Exª pelo pronunciamento e dizer que nós, da Amazônia, queremos os
investimentos, queremos ajudar nessa fase especial
que o Brasil vive, de crescimento e desenvolvimento,
mas queremos também ser sujeitos do processo na
implantação de grandes empreendimentos na região.
Concluo dizendo a V. Exª: o senhor sabe que, quando
Governador do Acre, convidei V. Exª, convidei o Governador Eduardo Braga e fomos à Presidência da República propor que todos os grandes empreendimentos
no País, na Amazônia, que implicassem a utilização
de recursos naturais pudessem ter como sócio, como
parte envolvida diretamente no empreendimento, os
Estados da região. Com isso, teríamos o envolvimento
do poder local desde o início da discussão dos projetos até a execução e, obviamente, depois, o bom uso
que o Brasil possa fazer. Então, eu penso que, com
relação à sua ideia de discutir também os impostos,
esta é a Casa apropriada, porque é a Casa da Federação. Eu acho que, se houver compreensão desta
Casa, vamos ajudar o Brasil a executar as obras de
que precisa, mas a fazê-lo da maneira adequada. Parabéns, Senador.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado. Quero também parabenizar os produtores que se
deslocaram dos quatro cantos do País para fazer uma
manifestação pública a favor do Código Florestal. Eu
queria estar presente na praça pública aqui em Brasília, não foi possível, porque tínhamos uma audiência
pública hoje integrada das Comissões de Agricultura
e Meio Ambiente, e não foi possível participar.
Mas quero aqui dizer que sou solidário, que possamos caminhar juntos, tanto os ambientalistas como o
setor produtivo do País, porque nós não queremos para
o Brasil o que vimos no passado, quando em torno de
48% da renda de cada brasileiro era consumida com
alimentos; 80% do povo brasileiro, no passado, estava
na zona rural, hoje 80% estão na cidade. Por isso, quero
aqui também agradecer, Sr. Presidente, com imensa
alegria, a esta Casa, que sempre tem caminhado junto; agradecer a presença dos Prefeitos do Estado de
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Rondônia, que estão aqui na Capital Federal – estão
em Brasília o Prefeito de Colorado, do meu partido,
o Vice-Prefeito Josimar, o Prefeito de Rio Crespo, os
Deputados Estaduais –; agradecer a toda a sociedade, que está junto, irmanada, com um só propósito: o
nosso País é rico, trabalhador, é um país de pessoas
que acreditam no que fazem...
(Interrupção do som)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, só um minuto para encerrar.
Quero dizer que o nosso Brasil é um país competitivo. Nós podemos colocar em qualquer parte do
mundo o que nós produzirmos aqui com qualidade e
com determinação. O que eu não quero para o nosso
País, o que eu não desejo para o nosso País: o que
vivemos no passado, quando sequer nós tínhamos arroz para nosso consumo, não tínhamos sequer feijão
ou carne, tínhamos que importar dos países vizinhos.
Queremos cuidar, sim, queremos preservar sim, mas
queremos produzir. Vamos dar o marco zero. Vamos
aprovar o Código Florestal urgentemente, corrigindo
o passado, porque está todo mundo na ilegalidade:
de gaúcho a catarinense, a paranaense, a capixaba,
a rondoniense. E nós queremos, a partir de agora, começar uma vida nova com todo mundo. Que Deus nos
abençoe e nos encaminhe! Que o Brasil continue em
frente porque somos pessoas de bem.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado, Senador Ivo Cassol.
Tem a palavra, pela Liderança do PR, o Senador
Magno Malta.
V. Exª tem o tempo regimental, como Líder.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, as pessoas que nos ouvem pelo sistema de comunicação do Senado – a Rádio Senado, a TV Senado –, Senador Wellington Dias,
ex-Governador do Piauí, nosso irmão, Senador Walter
Pinheiro, faço um registro muito triste desta tribuna hoje.
Capa de ontem do jornal A Tribuna, do meu Estado:
“Cem crianças estupradas este ano na Grande Vitória”.
Isso é com base no que se registrou na Delegacia da
Criança, até porque a Grande Vitória tem uma Delegacia de Defesa da Criança: Para Serra, Vila Velha,
Cariacica, Viana e Vitória, uma delegacia.
Não é por falta de falar e não é por falta de gritar.
O clamor é muito grande. O abuso de criança é alguma
coisa avassaladora. No meu Estado, é deplorável, to-
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dos os dias. Não é que os pedóﬁlos apareceram hoje,
Senador Pinheiro; é que a sociedade brasileira resolveu falar. Ela resolveu entregar. Ela não quer conviver
com esses desgraçados que, por conta da sua tara,
Senador Wellington, maquinam, preparam, inﬁltram-se
numa família, ou são da própria família, ou do ambiente
onde vive a criança, para cometer o seu abuso. Está
aqui a capa do jornal A Tribuna: “100 Crianças estupradas este ano na Grande Vitória.”
O Delegado Marcelo Nolasco, um grande delegado, que faz um trabalho maravilhoso... Espero que
o Governado Renato Casagrande mude essa realidade, porque pelo menos numa cidade da Grande
Vitória nós precisamos ter uma delegacia da criança,
uma em cada lugar. Não é possível que uma mãe da
Serra saia com uma criança abusada, ou um pai, seja
lá quem for, para ser atendido em Vitória, em Vila Velha, em Cachoeiro de Itapemirim, em São Mateus. Há
coisas que são prioritárias, e a vida humana é mais
importante do que uma ponte; a vida e o bem-estar de
uma criança é mais importante do que a limpeza de um
valão – pode acreditar. E penso que essas ações, que
aos olhos dos Governos parecem tão pequenas, mas
que valem tanto porque a vida é humana, a criança de
hoje tratada é o adulto equilibrado de amanhã.
Diz Marcelo Nolasco que 322 pessoas estão
presas. E a maioria dessas eu acompanhei, Senador
Wellington. A maioria desses safados, desses vagabundos, que eu acompanhei, está presa. Mas eles são
compulsivos, eles vão para rua, porque não há uma lei
que os mantenha perpetuamente presos.
E estou entrando agora na Comissão de Justiça
com um pedido para que se vote um plebiscito nacional
para que mudemos a cláusula pétrea da Constituição
e instituamos prisão perpétua para esse tipo de indivíduo neste País – e aí podemos alargar a discussão
também para o narcotráﬁco.
Trezentos e vinte e duas! Isso é no País inteiro,
porque me lembro que investiguei dentro do seu Estado
também. Tem aquele prefeito lá de Sebastião Rocha,
perto de Corrente, um pilantra, abusador. É pilantra
aquele prefeito! Pilantra, vagabundo, safado, investigado. Está lá no Tribunal de Justiça. Desembargador,
pelo amor de Deus, o Ministério Público, o Procurador
que o senhor nomeou denunciou-o. O seu Secretário
de Justiça fez um belo trabalho, atendeu a CPI, acompanhou-me o tempo inteiro, Senador Wellington. Ele
abusou da ﬁlha do Presidente da Câmara de Corrente,
uma menina de oito anos, com leucemia, e da ﬁlha do
Presidente da Câmara de Sebastião Rocha. Mas é o
Brasil. Como vamos tratar dessa questão?
Aí diz ele aqui: “A polícia não tem com impedir
esse tipo de crime porque acontece muito entre pa-
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rentes”, lamenta o delegado. É verdade! De cada dez
abusos, sete são feitos pelo pai, ou pelo tio, ou pelo
avó, ou pelo padre, ou pelo pastor. Aliás, eu caí na
besteira de prender aquele monsenhor de Alagoas e
paguei um preço grande na última eleição. A conversa
da missa era só eu, que era perseguidor da Igreja. A
Igreja, a instituição, não pode ser perseguida. A instituição está acima do homem. Não conheço nenhum
pastor que abusou de uma criança; conheço pilantra e
prendi um monte na CPI da Pedoﬁlia. No Maranhão, eu
prendi cinco em um dia, que diziam que eram pastores.
Pastor cuida, respeita, apascenta. Padre apascenta,
cuida. Padre que é padre não abusa de criança; pastor
que é pastor não abusa. Isso é vagabundo!
Dr. Marcelo Nolasco, eu também lamento muito
isso. Lamento muito! O que fazer, Senador Wellington
Dias, Senador Pinheiro? O que a Frente da Família
está propondo, Senador Pinheiro. A nossa Frente da
Família está fazendo um trabalho, todas as semanas,
com um grupo de pessoas voluntárias, que estão escrevendo um material, reescrevendo a Cartilha da CPI
da Pedoﬁlia e escrevendo uma cartilha nova, Senador
Wellington. Porque, infelizmente, nesse caso, o crime
de abuso é tão desgraçado que nós temos que ensinar
uma criança de tenra idade a se autodefender, porque
nem sempre a criança está com você. Você não acompanha a criança 24 horas por dia. E nós vamos fazer
esse trabalho, a Frente da Família, Senador Pinheiro,
de que V. Exª faz parte, no Brasil inteiro, tanto tratando
de abuso de crianças como da questão de drogas, de
aborto, de violência doméstica, mas, de maneira muito
especíﬁca, da questão das crianças.
Não sei se foi neste mesmo jornal... Aliás, isso
é uma coisa que acontece todos os dias. Aqui está a
ﬁgura do Marcelo Nolasco, que aqui faz o seu lamento. Pouco se pode fazer, até porque, na verdade, essa
responsabilidade é de pai e mãe. A polícia tem que ter
responsabilidade de criar seus próprios ﬁlhos, porque
não está dentro da casa das pessoas.
A violência contra as crianças... Eu queria parabenizar o jornal A Tribuna, que, a exemplo o jornal A
Gazeta, do meu Estado, não tem se furtado a fazer a
cobertura e a revelar esse tipo de crime, esse tipo de
criminoso. Aliás, os meios de comunicação em todo
o País.
Eu conclamo a sociedade brasileira, mais uma
vez, a que nos juntemos, Senador Suplicy, que não
nos apartemos dessa corrente e que não enrolemos
a nossa bandeira e não saiamos das ruas, gritando
pela proteção às crianças do Brasil.
A Frente da Família esteve com o nosso Ministro
José Eduardo Cardozo, na semana próxima passada,
tratando do tema das drogas, de maneira muito espe-
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cíﬁca, pois não podemos criar frente de combate ao
crack, porque senão, amanhã, vai haver frente de combate à maconha, de combate ao ecstasy, de combate
à cocaína. Precisamos fazer uma frente de combate ao
vício, com enfrentamento a essas mazelas no País, às
drogas consentidas e que estão na legalidade, como o
álcool. As pessoas as consomem e, bêbadas, matam
no trânsito, mas, infelizmente, não são obrigadas a fazer teste de bafômetro. O outro é obrigado a conviver
com tubo na garganta, tetraplégico, numa cadeira de
rodas, usando fraldas, com a família tomando conta.
Esse, que foi atropelado por um bêbado, não tem direito a nada. Mas o bêbado tem direito e nem faz o
teste do bafômetro.
Agora, propus uma emenda, Senador Pinheiro,
modiﬁcando essa história. Ou respeitamos as pessoas ou debitamos nosso respeito na conta tão somente
dos marginais. O Código de Processo Penal brasileiro
é tão ruim que está a serviço do crime, não a serviço
da sociedade brasileira!
Então, quer dizer que quem tem de pagar essa
conta é alguém que chora por que o ﬁlho que vinha da
escola foi atropelado por um bêbado que dirigia, que
entrou num ponto de ônibus, matando as pessoas. Ou
um bêbado, dirigindo, pode entrar numa creche, pode
atingir uma família que assistia à televisão, matando
o pai, o provedor da família. E ele não precisa fazer o
teste, para não criar provas contra si.
Senador Pinheiro, como o videomonitoramento está virando cultura no Brasil, há um projeto de lei
meu aqui para que ele seja utilizado como ﬂagrante.
“Ah, fugiu do ﬂagrante!”, o advogado diz com a boca
cheia. E diz: “Meu cliente fugiu do ﬂagrante”. Ele já tem
benefício. Ele pode receber um troféu, porque teve a
capacidade de fugir do ﬂagrante. Mas, no videomonitoramento, o crime cometido já é o ﬂagrante, porque as
pessoas podem ﬁlmar isso em um celular. Estamos em
uma era de tecnologia e temos de avançar, Senador
Pinheiro, em favor da sociedade brasileira.
É isto que a Frente da Família está propondo, é
isto que estamos propondo: fazer enfrentamento não
somente ao crack. Há trinta anos, recupero drogados.
O crack é terrível, mas sabe o que está fazendo agora? O nome, agora, é “brita”. Estão fazendo farinha da
pedra de crack e colocando nos tabletes de maconha.
O nome, agora, é “brita”. É mais forte! Vamos fazer
agora uma frente parlamentar para a brita? Vamos
fazer uma frente parlamentar para o quê? Temos de
fazer uma frente parlamentar para enfrentar o drama
do vício no Brasil.
Olha o Sr. Mano Menezes, técnico da Seleção
Brasileira, garoto propaganda de bebida alcoólica. E
viva o Pelé, que nunca aceitou fazer propaganda de
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bebida alcoólica! Viva o Pelé, que nunca aceitou fazer
propaganda de cigarro! Todo menino que chuta uma
bola é Pelé; todo menino que chuta uma bola é Ronaldinho; todo mundo que chuta uma bola é Romário.
Aqueles que são ídolos não se podem colocar à disposição para pôr, de maneira subliminar, na mente de
uma criança que consumir bebida alcoólica faz bem,
que, assim, ela se torna vitoriosa. O técnico da Seleção
Brasileira usa essa frase, diz que ele é um vitorioso
por isso, por causa da bebida alcoólica.
Estou entrando com um projeto de lei, Senador
Pinheiro, e preciso do seu apoio.
Já lhe dou um aparte, Senador Wellington.
Veja que meu projeto de lei, Senador Wellington,
proíbe o atleta que chega à Seleção Brasileira de se
tornar garoto propaganda de bebida alcoólica.
Cada qual tem sua vida, cada qual a toca do jeito
que quer. O homem é a sua decisão, mas alguém que
se torna referência nacional não tem o direito de destruir
a vida de uma criança, de ajudar na má formação.
E os meios de comunicação? Fico me perguntando: meu Deus, o que esses caras têm? Eles só
são donos dos equipamentos, porque a concessão é
pública. E por que eles têm de entrar dentro da nossa
casa para desfazer aquilo que a família ensinou, para
implantar aquilo que eles entendem que tem renda de
volta para eles? Nós, que votamos, criamos e renovamos essas tais concessões, não temos força para
tomar qualquer tipo de atitude.
V. Exª tem a palavra.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Agradeço-lhe o aparte. Primeiro, permita-me também me
congratular com a implantação, hoje, da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas
ou de outras entidades sociais. Estive lá no começo,
mas, infelizmente, como em outros dias aqui, havia um
conjunto grande de Comissões em funcionamento, e
não pude ﬁcar até o ﬁnal. Mas quero parabenizar aqui
o Deputado Carimbão, V. Exª e todos nós que participamos dessa Frente, da qual também faço parte.
Quero parabenizá-lo também por esse trabalho, por
essa frente em defesa da família. Também concordo
com isso e quero estar junto com V. Exª nesse trabalho em defesa da família. O grande drama brasileiro é
exatamente esse. Está no ensinamento cristão a família
como a grande base, a família como o grande alicerce,
para haver não apenas o bem da família, mas também
o bem de toda a sociedade. E vamos estar juntos nesse trabalho, com o maior prazer. Quero aqui também
dizer que é importante termos essa visão que V. Exª
expressa hoje em relação à droga. Quando se trabalha
centrado no crack, por exemplo, penso que o que se
deseja é desviar do foco principal. Isso é interessante.
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Quando alguns meios de comunicação falam sobre o
crack, todo mundo vem. Mas, se é para tratar do fumo
ou da bebida, pula fora todo mundo. V. Exª, com sua
brilhante experiência, reconhece que é exatamente
aí que nasce o problema. É a partir do cigarro que se
vai para algo mais forte, que se chega à maconha,
por exemplo. É a partir da bebida, quente ou gelada,
que se chega, logo em seguida, a outras drogas. Sei
do importante trabalho de V. Exª, com sua experiência. Hoje, inclusive, na Comissão, tratamos da política
relativa a drogas, álcool e outras drogas. Colocamos
o álcool na frente, inclusive, pela importância que tem
esse trabalho. Com certeza – já conversamos –, V. Exª
nos vai dar o prazer da sua presença na Comissão,
para relatar sobre a brilhante experiência no Espírito
Santo e em todos os lugares do Brasil. Seguramente,
vamos fazer com que o Governo traga para a sua responsabilidade parcerias com comunidades terapêuticas
e parcerias com organizações sérias, crie seu próprio
sistema, adequado, público, e complemente esse trabalho feito pelas várias comunidades. Quero aqui louvar sua iniciativa e dizer que estaremos juntos nesse
brilhante trabalho. Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Incorporo seu aparte ao meu pronunciamento, Senador
Wellington, fazendo referência ainda às comunidades
terapêuticas. V. Exª faz parte do trabalho, esteve lá. E
lá estava a Secretária Nacional Antidrogas. Essa Secretaria foi criada por Fernando Henrique. Ele fez um
discurso na ONU, dizendo que ia erradicar as drogas
no Brasil em dez anos. Ele falou duas besteiras. Primeiro, ele não iria ser Presidente por dez anos; segundo,
ninguém vai erradicar nada. Agora, ele está fazendo
uma besteira maior: está andando pelo Brasil inteiro,
pregando a legalização das drogas. O Doutor não entendeu nada! Ele governou um País que tem 1,1 mil
quilômetros abertos com o Paraguai, 700 quilômetros
abertos com a Bolívia e 2,5 mil pistas clandestinas
para aeronaves de pequeno porte, com drogas para
matar os nossos ﬁlhos. Ele não entendeu nada! Agora,
é fácil fazer o discurso fácil, de quem teve oportunidade e não teve coragem de enfrentar o problema. E
essa Senad, que ele criou? Ele foi embora e a deixou
com um orçamento de R$65,00. A Secretária Nacional
Antidrogas era auxiliar do General, aquele que, Deus
me perdoe, não entendia nada daquilo de que estava
lá tratando. Mas Lula é pirracento, não o tirou de jeito
nenhum! Deixou-o lá por oito anos, sem saber o que
estava fazendo.
“Política de redução de danos!” Quem dizia isso
era a Secretária. Inclusive, ela estava lá, e eu lhe disse: foram oito anos lutando com a senhora. Redução
de danos? Como? Dar kit para drogado, ensinar como
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dissolver a cocaína, dar-lhe a seringa? Vamos chegar
aonde com isso?
Agora, aqueles que estão na ponta, que são as
comunidades terapêuticas, a comunidade cientíﬁca
trata com restrições, porque não acreditam em recuperação de gente. A comunidade cientíﬁca não acredita em abstinência.
Olhe a primeira ação da Senad: encomendou outra pesquisa. Meu Deus! Para quê? Para saber onde
se cheira mais, onde se cheira menos; onde se fuma
mais crack, onde se vende mais? Guardando-se as
devidas proporções, o Brasil é igual.
Então, esse dinheiro está mal empregado. Há
milhares de comunidades terapêuticas, fazendo aquilo
que não é papel de Governo mesmo, porque ele não
sabe fazer. Mas o Governo tinha de estar aplicando o
dinheiro de forma diferente. Há coisas fáceis para...
Eu disse à Presidente Dilma, quando ela ainda
era candidata, no segundo turno, olhando para ela, no
olho dela, e quando já era Presidente: faça um teste;
faça um encontro com todas as comunidades terapêuticas do Brasil aqui e diga: “Vocês recuperam mesmo?
Então, não exagerem: cada um traga só dez recuperados.” Não vai haver lugar em Brasília, para botar tanta
gente. Se a senhora pedir cem, eu trago; se a senhora
pedir duzentos, eu trago; se pedir mil, eu trago.
A comunidade cientíﬁca é inteligente demais.
Não é preciso inteligência para recuperar gente, só é
preciso amor, amor, amor.
O Governo Fernando Henrique, quando Serra
era Ministro da Saúde, fez uma resolução, mandando
fechar todas as casas de recuperação, porque isso era
um problema de saúde pública, e o órgão que ia tratar
era o SUS. O SUS? Mamãe me acode! O SUS não
cumpre o seu papel. Ele vai pegar o viciado em crack
e fazer o quê? Colocar um soro nele e, depois de dois
dias, mandar embora? Dar uma cartela de remédios
controlados para ele tomar e fumar o crack depois, para
ﬁcar viciado em outra droga? Vai fazer o quê?
Então, é muito fácil: é chamar as comunidades
terapêuticas para dentro, porque esse trabalho é sacerdotal. É ajudá-los, dar um pouco de estrutura. Se
não ajudar, Senador Pinheiro, eles vão fazer; se ajudar,
eles vão fazer. Se não ajudar, eles fazem do mesmo
jeito. Acha que a Ana vai parar de fazer?
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Um
aparte, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É a
sua esposa, que é metida com obra de recuperação
de drogados em Salvador. O que recebe aquela instituição que ela ajuda? Nada. Eles vão parar de fazer?
Nunca. Recuperam gente lá? Sim.
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A Organização Mundial de Saúde disse que o
maior índice de recuperação é 35%. Eu recupero, há
trinta anos, 85% dos que passam no Projeto Vem Viver.
Então, há que se respeitarem as comunidades
terapêuticas.
Há aquela resolução da Anvisa, que diz que, para
se ter dez drogados em casa, é preciso ter um fogão
de oito bocas, uma geladeira dúplex, de quatrocentos
metros quadrados... Os caras que escrevem isso, quando acaba o expediente, vão beber cerveja e uísque e
fumar cigarros. Eles não têm moral para dizer...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Magno, solicito que conclua seu
pronunciamento.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O Senador Walter Pinheiro me deu o tempo dele.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Não, eu lhe pedi um aparte. Estou aguardando V. Exª
concluir, para usar a tribuna, se V. Exª assim permitir.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ah,
então foi um momento de fraqueza. Entendi errado.
Vou encerrar, Sr. Presidente. É que esse tema é
tão palpitante, e o Brasil vive chamas de destruição
da família, não é, Senador Pinheiro? Nós conhecemos
bem esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pode conceder o aparte, para encerrar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
vou dar um aparte a ele.
O sofrimento que gera violência no País angustia nossa alma.
Nós, que temos a visão e o foco na vida humana,
vemos uma comunidade cientíﬁca que desconhece
totalmente o trabalho daqueles que estão na ponta.
E a comunidade cientíﬁca é que tem a solução... Eu
não conheço ninguém que eles recuperaram. Nunca
me mostraram. Eu vou dar uma chance: só quero dois
que a comunidade cientíﬁca tenha recuperado. Não
conheço. Não conheço. Conheço os termos que eles
falam, porque são inteligentes demais; não têm tempo para amar ninguém, para colocar dentro de casa,
dividir a roupa, a comida. Eles são sabidos demais.
“Não, é política de redução de danos”. É de aumento
de danos!
Agora, o Ministro da Saúde e o Ministro da Justiça
que estão aí são sensíveis. Penso, Senador Pinheiro,
que vamos fazer um grande trabalho com esses dois
Ministros.
V. Exª tem o aparte.
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O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador, V. Exª traz uma discussão de suma importância,
que é o desaﬁo de como enfrentar, com ações concretas, essa que é uma das maiores chagas. Na realidade, a destruição se estabelece no seio familiar,
mas termina provocando rupturas muito profundas na
sociedade, porque é dentro de casa que as coisas se
projetam para a sociedade. Então, a sociedade tem
responsabilidade. Não é um tema fácil para se tratar,
pura e simplesmente, com chavões e coisa do gênero. Por exemplo, que políticas são adotados para reinserção daqueles que passaram a ser recuperados?
Como, inclusive, lidar com as famílias, para receberem de volta seu ﬁlho, depois de um longo processo
ou de uma viagem, como todo mundo costuma dizer,
uma viagem para o inferno? Como recebê-lo de volta?
Quantas famílias, às vezes, reagem negativamente à
volta de seus ﬁlhos, com medo, exatamente, daquilo
que eles produziram enquanto estavam sob o domínio das drogas? Porque é difícil acreditar que alguém
se recuperou... V. Exª citou, há pouco, minha esposa
Ana, que já faz, há mais de 15 anos, de forma voluntária... Portanto, ela não dirige nenhum centro, não é
remunerada, não aceita ir para estrutura nenhuma do
Estado e tem trabalhado ao longo desses anos. E um
dos trabalhos principais, desenvolvidos por Ana, é a
conversa com a família, o nível de reinserção dessas
pessoas no convívio familiar e na sociedade. Na estrutura de nosso mandato, Senador Magno Malta, há
uma pessoa que nós...
(Interrupção do som.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Vou
concluir, Senador Suplicy. Há uma pessoa que nós recuperamos, que tiramos da rua. Então, portanto, como
tratamos isso? Só como ações de Governo? Há uma
expressão que V. Exª usou e que é muito importante.
Se constituirmos hoje um centro – e a expressão que
V. Exª usou foi “o amor” – gerido pelo Governo, ele
abrirá, efetivamente, às 8h da manhã; às 18h, os que
nele trabalham vão bater o cartão ou registrar seu
ponto e ir embora para casa. Quem toca isso depois
das 18h? Das 18h até às 8h do dia seguinte? Quem
convive no momento mais complicado dessas ﬁguras,
que é exatamente o período da noite? Como lidar com
isso? Portanto, para trabalhar nessa área é preciso,
inclusive, haver entrega e dedicação. E só com amor!
Então, acho fundamental que haja políticas públicas,
e é ideal que criemos uma secretaria. Mas é importante que o Estado – e aí falo em todas as esferas –
enxergue essas esferas e passe a enxergar quem já
trabalha nessa área. As igrejas, diversas instituições
acumularam, ao longo de toda a trajetória, uma expe-
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riência de como lidar com isso, que é a de uma completa entrega para a recuperação. Agora, quero ﬁnalizar, chamando a atenção para aquilo... Até provoquei
V. Exª, quando da primeira fala, em que me referi à
droga consentida.
A gente faz muito esse apelo: “Vamos lá combater o crack, as drogas mais pesadas, e tal”. Sabe o
que acontece? Quando alguém visita outro em casa,
antes de sentar, o sujeito já pergunta logo: “Vai tomar
uma?” Essa é a droga consentida. Os alcoólatras insistem em dizer que eles bebem socialmente. Essa é
a droga que está aí em qualquer lugar e que aparece
frequentemente nas telas das TVs; que aparece nas
grandes marcas, que aparece inclusive nos grandes
eventos; que estimula inclusive ir a estádios, a prática
do futebol associada a uma droga. Portanto, como é
que a gente começa a fazer esse combate? Porque
senão vamos ﬁcar só naquele chavão de: “Oh, o crack é perigoso!”
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O assessor dizendo assim: “Senador, deputado, faça um discurso sobre o crack que é o que o povo quer ouvir”.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Isso!
Então, na realidade, o grande debate é o debate de
como vamos lidar com a vida. Esse é o debate. Portanto, o que ameaça? O que efetivamente pode causar
danos à vida? Isso é importante. Por isso, parabenizo
V. Exª pela capacidade de juntar em uma frente todos
esses temas para que possamos tratar esse problema
com políticas públicas e, principalmente, entendendo
a relação com segmentos da sociedade, com diversas
entidades. Juntos vamos poder lutar efetivamente, juntos teremos a grande vitória de derrotar todas essas
chagas que ameaçam exatamente a vida. Acho que
é importante esse chamamento de V. Exª para esse
combate, e não o combate pontual. Agora, é preciso dar
sequência a isso. Depois do combate vem exatamente
a política pública. O que a oferta de políticas públicas
estabelece para que essas pessoas possam ser reinseridas tanto na sociedade quanto no seio familiar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço, Senador Pinheiro, o seu aparte; vou incorporá-lo
ao meu pronunciamento, dada a importância.
Encerro, Senador João Pedro, o meu pronunciamento, homenageando todos os esportistas e os
esportes, principalmente as lutas marciais. No Brasil,
hoje, tem o Jungle Fight, que começou no seu Estado;
o lutador Wallid, sábado, em São Paulo, mostrou ali,
apontou o nosso campeão olímpico Pampa, campeão
olímpico de vôlei, esporte que tem ajudado a evitar e
tirado as pessoas das drogas, do vício. O esporte é
tão importante, que não dá para alguém que está na
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Seleção Brasileira virar garoto propaganda de bebida
alcoólica.
Vamos cuidar dos mais jovens. Está ali o Senador
Randolfe, que quando o Pampa foi campeão olímpico
nem tinha nascidos os dentes ainda – tão jovem que
precisamos cuidar dele.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o
Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Parabéns, Senador Magno Malta pelo pronunciamento.
Próximo orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado Senador João Pedro, Presidente desta
sessão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero aqui
transmitir – já me referi ainda hoje em questão de ordem – que, no julgamento de Luiz Gonzaga da Silva,
o Gegê, líder da Central de Movimentos Populares,
do Movimento pela Moradia do Centro, com respeito
à acusação que lhe havia sido feita de que, em 2002,
teria dado carona ao assassino de um homem que
morava no acampamento sob a coordenação daquele
Movimento, tendo o corpo sido encontrado nas proximidades da avenida do Estado, na capital paulista. Na
verdade, aquela acusação foi considerada indevida.
No julgamento hoje, depois de ter ouvido as testemunhas da acusação, as testemunhas de defesa, de ter
ouvido o próprio Luiz Gonzaga da Silva e o advogado,
Guilherme Madi Rezende, eis que o próprio promotor,
Roberto Tardelli, avaliou que seria temerário condenálo. O promotor mudou de ideia e pediu a absolvição
de Gegê com respeito àquela acusação, em função de
todos os depoimentos, inclusive a argumentação feita
pela Irmã Michael, que, com o advogado Guilherme
Madi Rezende, também colaborou.
Muitas pessoas ali compareceram porque tinham
a convicção de que jamais Gegê, irmão do cantor e
compositor Chico César, iria cometer um ato de violência contra qualquer ser humano.
Eu próprio compareci ao Fórum da Barra Funda,
em São Paulo, num plenário lotado, presidido pela Drª
Eva Lobo. Fui o primeiro a ser chamado como testemunha da defesa e ali dei o meu testemunho por tudo que
conheço de Gegê, desde quando, em meados dos anos
70, 1974, chegou a São Paulo e passou a partilhar, a
ser um companheiro daqueles que lutam pelo direito
à moradia. Ele que muitas vezes esteve em Brasília,
que esteve, inclusive, com o Presidente Lula, nas di-
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versas ocasiões em que o Presidente Lula recebeu os
movimentos sociais, como tantas vezes aconteceu de
ter recebido os movimentos dos catadores de material
reciclável, os movimentos dos trabalhadores rurais sem
terra, os movimentos de moradia.
Pois bem, as principais lideranças dos movimentos sociais compareceram ontem em grande número
para acompanhar o julgamento de Gegê, pois tinham
a convicção de que se estava realizando uma acusação indevida por parte de pessoas que, ao procurarem demonstrar a sua denúncia, não convenceram o
próprio promotor. Ele, primeiramente, tinha conﬁrmado
a denúncia; mas, depois de ter ouvido todas as testemunhas de defesa, as contradições das testemunhas
de acusação e depois de ter ouvido também o próprio
Luiz Gonzaga da Silva, o Gegê, eis que ele próprio,
o Promotor Roberto Tardelli, formou a sua convicção
de que não poderia com certeza denunciá-lo como assassino. E, assim, resolveu que seria melhor absolvêlo. E todos os membros do júri que se pronunciaram
também se pronunciaram pela absolvição.
Trata-se, Presidente, Senador João Pedro, de
algo muito importante. Primeiro, é importante que a
instituição do júri popular no Brasil tenha permitido que,
após a oitiva de todas as testemunhas da acusação
e da defesa e tendo sido dada a oportunidade a esse
líder dos movimentos pela moradia, quando ele prestou o seu depoimento perante a juíza e o promotor, o
próprio promotor resolvesse mudar de ideia e pedisse
a absolvição de Gegê.
Ontem, inclusive, compareceram inúmeros parlamentares, como o Líder do PT na Câmara, Deputado Paulo Teixeira, o Deputado Ivan Valente, o nosso
companheiro, Senador João Capiberibe e a Deputada
Janete Capiberibe. Foram lá para saudar e também
expressar a sua solidariedade o Deputado Beto Custódio e dezenas de companheiros de Gegê, inclusive
Chico César, que emocionado ﬁcou com a absolvição
de seu irmão.
Gegê poderá voltar para sua casa, para sua família e para os movimentos sociais. Poderá continuar
na luta pela moradia, na luta pelos direitos à cidadania, pelos direitos de todos aqueles que ainda não
encontraram o seu direito à moradia com dignidade, o
direito a receberem uma renda que lhes possa garantir
a sobrevivência com toda dignidade, como merecem
todos os brasileiros.
Que bom que, hoje, a Justiça brasileira funcionou
de uma maneira isenta e adequada!
Há pouco, cumprimentei a juíza, Drª Eva Lobo,
porque pude ver a maneira isenta como ela arguiu a
mim próprio e a todos aqueles que foram testemunhas,
tanto da acusação quanto da defesa. Meus cumpri-
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mentos, portanto, por tudo aquilo que se passou no
júri no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, em que
foi absolvido o Gegê.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª trouxe
uma notícia importante para nós que acompanhamos
as lutas populares aqui, no Brasil. Gegê é uma grande
liderança do Movimento dos Sem-Teto em São Paulo.
Essa é uma boa notícia.
O próximo orador é o Senador Walter de Freitas
Pinheiro, Senador pelo Estado da Bahia.
V. Exª tem 20 minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, semana passada,
mais precisamente na última sexta-feira, a pesquisa
CNI/Ibope constatou que a Presidente Dilma ostenta,
nos seus três primeiros meses de governo, os mais
elevados índices de aprovação.
Considerando bom ou ótimo, chegamos a um
percentual de aproximadamente 56% dos brasileiros.
Portanto, esse número expressivo de brasileiros considera o Governo Dilma, segundo a pesquisa, de uma
forma comparada ao do Governo Lula, eu diria até superior, meu caro João Pedro.
Os índices alcançados pelo Presidente Luiz Inácio da Silva se situavam na casa dos 51%, e os do exPresidente Fernando Henrique Cardoso, na ordem de
41%, medidos pelo mesmo instituto, que agora apresenta esses importantes dados acerca do início do
Governo da Presidenta Dilma Rousseff.
O resultado da pesquisa, eu diria numa feliz coincidência, se associa a dados importantes, apresentados também por outro medidor de índice, agora não
mais de qualidade de Governo, mas de índices econômicos. A Fitch Ratings anunciou a elevação do grau
de conﬁança na economia brasileira, que passou de
grau BBB- (negativo) para pura e simplesmente BBB,
ou seja, a eliminação da negatividade apresenta um
crescimento nessa conﬁança da economia brasileira.
As coisas não acontecem por acaso, meu caro
João Pedro. Elas são associadas exatamente nessa
feliz coincidência, a partir do esforço e do trabalho já
empreendidos pela Presidenta Dilma na sequência de
um projeto de um programa de Governo apresentado
neste País.
Portanto, nessa avaliação, a agência considera
o potencial de crescimento sustentável da economia
brasileira dentro de uma faixa de 4% a 5%.
A Fitch ainda destaca que a perspectiva para a
situação ﬁscal brasileira, associada ao fortalecimento
da sua posição de liquidez externa, melhorou a capaci-
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dade do Brasil de absorver choques, ou seja, impactos
externos, impactos de outros mercados, impactos até
da chamada especulação.
Volto a frisar: isso não é uma coincidência. O que
ocorreu em 2009 encontrou essa solidez na economia
brasileira e foi por isso que o Brasil respondeu tão bem
naquele momento de crise mundial, sendo o último país
a entrar na crise e o primeiro a sair dela.
O Financial Times noticiou também a elevação
do grau do Brasil por esse indicador medido pela Fitch
como uma aprovação à Presidenta Dilma Rousseff e,
principalmente, ao seu esforço em controlar gastos.
Ora, é importante associar a isso, ao efeito do desenvolvimento econômico, portanto esse desenvolvimento
econômico. O jornal Wall Street fala da forte tendência
de crescimento, como inclusive informa no dia de hoje
um outro veículo de comunicação, a Folha de S.Paulo,
portanto jornal do nosso País.
Esse aumento da conﬁança no Brasil deve-se
essencialmente aos sólidos fundamentos da economia brasileira que, nos últimos anos, alteraram profundamente a visão do mundo inteiro em relação ao
nosso País.
Esses fundamentos positivos começaram a tomar forma no início e se consolidaram principalmente
ao longo do Governo do Presidente Lula. Logo e de
imediato, com esses efeitos, o Governo teve capacidade de reverter drasticamente o risco Brasil, considerado inclusive como um dos principais indicadores
de conﬁança por parte de investidores, principalmente,
investidores internacionais.
Quem não se lembra do terrorismo eleitoral promovido pela Oposição para evitar que o Presidente
Lula pudesse assumir a Presidência da República? E
houve, naquele período, meu caro João Pedro, uma
elevação do risco país a níveis estratosféricos, chegando inclusive à Casa dos 2700 pontos.
Portanto, a verdadeira especulação: usar a chamada suposta crise que poderia advir, usar a informação como elemento para desagregação permitiu que
o País enfrentasse um dos piores momentos no que
diz respeito ao risco Brasil.
Como reconheceu a Fitch, a economia brasileira
segue uma linha de desenvolvimento sustentável entre
4% e 5%, suﬁciente para garantir a produção e a geração de emprego, enquanto o País inclusive faz somente
agora, nesse chamado desfecho dos oito anos Lula e
início de uma era de Governo da Presidenta Dilma, a
infraestrutura, o que eles não ﬁzeram no passado. E,
sem infraestrutura, é muito difícil buscar taxas elevadas de crescimento.
O resultado também já foi possível se colher com
o grande crescimento do PIB, portanto superando a
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casa dos 7%, e permitindo de uma vez por todas que
as avaliações pessimistas fossem por terra, e aí se
descortinando de uma vez por todas uma nova conﬁança no nosso País.
Quero chamar a atenção também que o remédio
é dado na dose certa para não matar o paciente. Neste momento em que temos uma aceleração no crescimento, ela não seria suportada por essa infraestrutura
e acabaria nos obrigando a importar, inclusive, mãode-obra. Por isso a atitude responsável da Presidenta
da República, no início do seu Governo, em ter uma
visão de como tratar a própria questão da economia,
dos parâmetros da macroeconomia, inclusive o contingenciamento.
É importante salientar, meu caro Senador que
preside esta sessão, João Pedro, que uma freada
brusca, por seu turno, também teria efeitos drásticos.
É bom salientar isso porque sobre o que foi construído
nos últimos anos, poderíamos enfrentar, por exemplo,
um momento de completa incerteza e insegurança
de outros. Por isso, a dose exata, a dose correta. A
produção seria estagnada, e os mais de 15 milhões
de empregos que o Brasil produziu nos últimos anos
poderiam, efetivamente, ir pelo ralo. Portanto, é necessário a medida da consciência de quem olha uma
economia, a consequência de um projeto muito bem
consolidado e construído ao longo dos anos, a atitude
de pensar o futuro, mas, sobretudo, ter cautela nesses
primeiros cem dias de Governo.
O Relatório Trimestral de Inﬂação do Banco Central, divulgado na semana passada, revela essa linha
de prudência. A previsão de crescimento da economia
para este ano foi reduzida de 4,5% para 4%. A inﬂação
para este ano, segundo o relatório, com variação em
elevação, principalmente levando-se em consideração
o último relatório, subiu de 5% para 5,6%. Está ainda
bem abaixo do teto da meta, que é de 6,5%. A meta de
inﬂação para 4,5%, portanto, ﬁca para 2012.
O Boletim Focus do Banco Central, com as projeções semanais dos analistas de mercado, apontou
ontem uma ligeira correção de rota. A estimativa de
crescimento da economia ﬁcou no patamar de 4% para
2011, mas subiu de 4,3% no próximo ano.
Esses mesmos analistas estimam que a balança
comercial para este ano se mantém em alta. E, desta
mesma forma, estima-se o aumento de um superávit, que passou, inicialmente, de US$15,5 bilhões, na
semana passada, para US$16,10, no boletim desta
semana.
Para o ano que vem, raciocina-se na linha de que
o superávit comercial – volto a frisar mais uma vez, estimado por esses analistas – deverá ser da ordem de
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US$10 bilhões, superando, portanto, os US$9 bilhões
previstos anteriormente.
Na produção industrial, a projeção para 2011
também foi elevada, saindo de 4% para 4,08%. Já a
expectativa para 2012, numa linha também de prudência, experimenta uma redução de 4,70% para 4,65%.
E aí entra, exatamente, o debate das taxas de juros;
é o Banco Central ajudando as ações das nossa área
econômica de Governo, que estima para esse ano uma
taxa básica de 12,5%, fechando 2012 com um ponto percentual a menos, chegando à casa de 11,25%,
conforme os analistas ouvidos pelo Banco Central. E
essa ausculta compõe o Boletim Focus divulgado no
dia de ontem.
Não estamos aqui, portanto, voando em céu de
brigadeiro. Não é bem isso. Nem estamos vivendo isolados do mundo. O Brasil não é uma ilha; nós nos relacionamos com o que ocorre lá fora e, por isso, temos
também de absorver um pouco das adversidades. E
temos um exemplo bem claro e vizinho de todos nós,
muito próximo digamos a partir exatamente do impacto,
da relação, da forma até na relação humana, de como
isso chega para nós. Reﬁro-me aos efeitos climáticos,
como o terremoto do Japão; as guerras no Oriente Médio; e o caso da África. Isso nos permitirá acender a
luz amarela da economia mundial e nos colocar num
compasso, cada vez mais, meu caro Wellington Dias,
de cautela, mas também de muita ﬁrmeza para lidar
com essa economia.
Um exemplo disso é a inﬂação, puxada pelos preços dos alimentos e da energia, principalmente o petróleo. A inﬂação se espalha e já preocupa os Estados
Unidos e a Europa. Veja aí a dinâmica dos movimentos
econômicos: até o ano passado, não era a inﬂação, mas
o fantasma da deﬂação que assustava as economias
mais ricas do mundo. Portanto, uma inversão de parâmetro muito clara para cada um de nós.
Esse exemplo serve também para desmascarar
aqueles que, de forma irresponsável, apontavam como
causa atual do aumento de preços no Brasil o resultado de uma suposta gastança do governo no período
eleitoral do ano passado.
A inﬂação existe, sempre existiu. E ela pode ser
dosada para mais ou para menos; para sustentar, ampliar ou até mesmo brecar o crescimento econômico.
Não é à toa que lá fora se fala que já está na hora,
principalmente, de o Federal Reserve (o banco central
americano) e outros bancos centrais de países ricos
começarem a pensar sobre a possibilidade de aperto
da política monetária.
O que nós lastimamos é que aqui, no Brasil, a
oposição insista com uma visão ainda míope das conquistas econômicas do País nos últimos anos, e me
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reﬁro a conquistas internacionalmente reconhecidas.
Acho que seria desnecessário insistir nisso, mas quero
dizer que a manutenção de discurso com essa crítica
fácil não dá para continuar. Portanto, não é possível
essa irresponsabilidade se estabelecer, principalmente
diante de números tão contundentes.
Pois bem, diante de todo esse quadro de uma
economia nacional pujante, premiada por agências de
riscos, por investidores internacionais e até pela imprensa que noticia, avaliamos que é fundamental que
alguns partidos que têm usado seus comerciais – e
que têm direito inclusive de fazer isso – no horário político para bater na tecla de que, quando governaram
o País foram os responsáveis pelo ﬁm da inﬂação, e,
para mostrar a sua preocupação com sinais de descontrole nos preços, ajam sempre na mesma lógica a
que me referi aqui anteriormente: usar a informação
de que atitudes, principalmente no que diz respeito a
gastos públicos, podem pôr em risco esta situação em
que o País se encontra.
Ora, devemos dar o crédito do controle da inﬂação no Brasil ao Governo do Presidente Itamar. É
real isso. O Plano Real foi obra do seu governo, e por
que não dizer beneﬁciário, naquela ocasião, dos bons
ventos que sopravam a favor do controle de preços no
mundo, desde 1999.
E, particularmente, aqui poderíamos dizer que aos
governos do PSDB coube a manutenção do controle da
inﬂação sob o garrote principalmente da elevação da
taxa de juros, ao que nos parece o único instrumento,
naquele momento, utilizado como política monetária,
aplicada pelos economistas tucanos. A Selic daquele
momento era mais de duas vezes a taxa atual.
Portanto, acostumados com esse remédio amargo
dessa gestão de oito anos, talvez eles não consigam
entender como o Banco Central de hoje controla a inﬂação dando uma dosagem mais leve e suave, capaz
de não matar o paciente. Atacar os problemas, mas,
ao mesmo tempo, continuar tratando da saúde, tratando do investimento, tratando do desenvolvimento e do
crescimento econômico.
Portanto, quero dizer que esse Banco Central
de hoje controla a inﬂação sem recorrer unicamente à
elevação da taxa de juros, o que impacta diretamente
na atividade econômica, reduzindo a produção, mas
aumentando, por outro lado, a questão do desemprego, se essa combinação se estabelecesse.
E é por isso que nosso Governo tem trabalhado
no sentido, principalmente, meu caro Wellington, de se
preocupar com esse crescimento da produção, mas,
por outro lado, com o aumento da oportunidade de
postos de trabalho.
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O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Permito. Pois não, Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Quero,
primeiro, louvar V. Exª pela forma brilhante, técnica, com
que nos traz as informações. De um lado, pelo êxito do
governo do Presidente Lula, com o que concordo plenamente; e, do outro, pelo desaﬁo que estamos vivendo agora no planeta. Temos fatores externos, podemos registrar
a redução de consumo por muitos países do mundo, o
que dá, obrigatoriamente, uma atenção especial à política externa; do outro, à política cambial. Veja que temos
uma moeda, que é o dólar, e um país como o Brasil e
nenhum país do mundo têm controle sobre ela.
Por conta de uma fragilidade do próprio país, os
Estados Unidos, a moeda, cada vez mais, é desvalorizada, ou seja, todas as outras moedas estão subindo.
O Real, realmente, é uma das que mais se valorizam,
pela entrada de muitos recursos. Mas quero aqui também parabenizar as ações do Ministro Guido Mantega,
do Banco Central, que faz uma mudança. Acho que a
grande reação que a gente vê pela imprensa é a mudança muito forte na política econômica; uma mudança combinada com o que havia sido feito lá atrás. O
objetivo é não só sustentar o controle nos preços, mas
também viabilizar que a gente continue gerando emprego e garantindo um crescimento constante da nossa
economia. Então, quero aqui parabenizar V. Exª pelo
tema que traz. Seguramente, quero conﬁar na equipe
econômica. Estamos no caminho certo. E, mais uma
vez, quem aposta no pior vai quebrar a cara! O Brasil
vai continuar crescendo, vai continuar gerando empregos, e é isso que interessa ao povo brasileiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Meu caro Senador Wellington, eu diria que o que existe, hoje, nessa anunciada campanha de quem teve
oportunidade inclusive de dirigir essa economia por
oito anos não passa de uma forma escamoteada de
esconder os problemas internos. Na realidade, durante
o período em que comandou, não teve oportunidade
de fazer dessa forma, com altivez, portanto, dando a
dosagem correta para que não só atacassem o problema, mas, efetivamente, colocassem nosso País na rota
do crescimento. Trata-se de um partido que, talvez, não
tenha experimentado ainda a boa convivência com a
alternância de poder, permitindo, assim, essa relação
entre o que é a produção de factoides, jogados nesse
momento, e a contribuição para o aperfeiçoamento
democrático.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Logo, meu caro Presidente – e quero encerrar com
isto –, a aprovação pessoal da Presidenta Dilma nas
pesquisas, divulgadas na última sexta-feira, com 73%,
eu diria, de plena satisfação do povo brasileiro com a
forma pela qual a Presidenta conduz nossa economia
e conduz o País, deve estar agravando mais ainda a
crise interna daqueles que acham que ainda seria possível viver através da manipulação da informação para
tentar esconder, encobrir rachas internas dos seus processos, inclusive eleitorais, do último período.
Por isso, um Governo que ainda está começando, mas que já está sendo bem avaliado, mostra exatamente por que a sociedade brasileira resolveu encampar ...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Vou
encerrar ... apoiar esse programa e mostrar por que,
nesse processo eleitoral, efetivamente, o povo preferiu,
optou e decidiu por um programa que pudesse continuar essa escalada de desenvolvimento, principalmente
de desenvolvimento social. Ao mesmo tempo, o povo
fez a opção por permitir que o País continuasse em
boas mãos, para que não houvesse retrocesso; pelo
contrário, para que houvesse avanço.
Um aparte ao Senador Lindbergh Farias.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) — Senador Walter Pinheiro, V. Exª faz um discurso brilhante.
Desde o começo dos nossos trabalhos, estamos aqui
no debate com a oposição, enfrentando ataques ao
governo do Presidente Lula. Agora, querem falar que
os problemas que estamos enfrentando hoje têm a ver
com gastança, com farra ﬁscal do governo do nosso
Presidente Lula. Em vários momentos aqui, Senador
Walter Pinheiro, nós nos debatemos com posições que
diziam até que a dívida pública aumentou. Aumentou
de 900 bilhões para 1,4 trilhão. Puxa! A relação dívida/
PIB, hoje, está em 40%. O Presidente Lula pegou o
governo com uma relação dívida/PIB em 6%. O nosso
déﬁcit nominal está inferior a 3%. Hoje, a batalha na
Comunidade Europeia é para os países ﬁcarem abaixo
de 3%. Vale dizer que, na época do governo Fernando
Henrique Cardoso, chegou a estar acima de 6%. Esses
números são importantes. Continuamos nesse debate.
Aí, perguntam: “Mas, o que há de novo?”
(Interrupção do som )
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) — Por
que estamos tendo pressão inﬂacionária? Porque, Senador Walter Pinheiro, houve mudança na conjuntura
econômica internacional. Problema cambial, sim, é o
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que temos que enfrentar; desvalorização da moeda
chinesa e da norte-americana e uma pressão inﬂacionária em nível internacional. Elevação dos preços das
commodities. Não quero me alongar no aparte, mas
quero parabenizar V. Exª. Sempre subimos à tribuna,
até nós, do PT, para questionar as posições do Banco
Central. Acho que é um aperfeiçoamento em curso. Foi
extremamente interessante para mim, um fato alvissareiro, o último relatório trimestral da inﬂação, em que
o Banco Central, de forma correta, em vez de buscar
o centro da meta, em 2011, jogou para 2012. Houve
muita gente gritando, criticando o mercado. Está criticando? Mas, para atingirmos o centro da meta ,em
2011, teríamos que derrubar a economia. Íamos por
um caminho errado. A política do Banco Central deve
ser no sentido de buscar medidas macroprudenciais
que não aumentam nosso endividamento. Então, quero
saudar o caminho da nossa Presidenta Dilma e quero
saudar esse novo momento do Banco Central. Esse é
um fato novo, extremamente interessante. A Presidenta
já disse que não vai abrir mão do combate à inﬂação.
E, em relação a esse relatório, encerro dizendo isso,
ao relatório trimestral da inﬂação... O que tem de interessante também, Senador Walter Pinheiro, é que, antigamente, quando se falava em inﬂação, era só como
se houvesse oferta e demanda. Desta vez, existe caracterização das causas da inﬂação. Uma parte grande
é, sim – todo mundo sabe –, elevação dos preços das
commodities; outra parte, por problemas sazonais: janeiro, dezembro, escolas, transporte público. Mas há,
sim, inﬂação de serviços; inﬂação, principalmente, pela
mudança estrutural da economia brasileira. Estou me
alongando muito, mas V. Exª traz um tema instigante.
V. Exª é um grande Parlamentar, não é preciso dizer
isso. Foi um dos melhores Deputados que o PT já teve
na Câmara Federal, e vai fazer aqui, sem sombra de
dúvida, um grande trabalho, não só como Senador do
PT, mas representando a Bahia e representando nosso
País. Muito obrigado pela tolerância de V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Lindbergh. V. Exª tem um coração grande e
generoso e, portanto, vai na linha desse nosso raciocínio. É o momento para fazermos esse debate – não
tem nenhum problema – e enfrentarmos esses que,
de forma açodada, começam a fazer acusações – e
é esse comparativo que quero fazer, Lindbergh, para
encerrar aqui –, comparações com o Governo passado. Por isso, a feliz coincidência dos altos índices de
aprovação do nosso Governo com a boa notícia das
instituições que medem risco e crescimento de país,
mostrando que o resultado do início do Governo Dil-
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ma é, sem dúvida nenhuma, a consequência daquilo
que, durante oito anos, fez, de forma muito correta o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O
que signiﬁca dizer que estamos no caminho certo, mas
é importante ir ao encontro dessa política que o novo
comando do Banco Central adota, de forma responsável, corajosa e transparente, anunciando as oscilações da inﬂação, mas tendo claros o combate a ela e a
meta, entendendo a sazonalidade de diversos fatores,
mas apontando que a perspectiva nossa continua ser
a da produção, do crescimento, do desenvolvimento
econômico e principalmente do desenvolvimento social. Essas marcas são importantes para continuarmos dando respostas a essa expectativa que o povo
brasileiro depositou nessa com que, agora, o mesmo
povo brasileiro reaﬁrma estar plenamente satisfeito,
em relação à sua condução da nossa economia e do
nosso Governo.
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Pois não.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
estava inscrito para fazer um pronunciamento, mas,
não podendo fazê-lo agora, eu vou fazê-lo amanhã.
No entanto, eu não poderia deixar de registrar o meu
sentimento de tristeza e de pesar, dirigindo-me ao povo
do Maranhão e a toda essa geração que aprendeu a
admirar este grande líder, o ex-Governador do Maranhão Jackson Lago, que faleceu ontem.
Dou o meu testemunho – tive o privilégio de ser
Governador na mesma época em que ele foi – de
todo o seu carinho, de todo o seu esforço, de toda a
sua luta pelo seu Estado, muitas vezes, enfrentando
situações duríssimas. Eu não poderia deixar de registrar todo um legado que ele deixa para o povo do
Maranhão e para o povo do Brasil. Um grande líder,
um grande homem.
Sr. Presidente, queria tratar de um outro tema.
Reﬁro-me ao lançamento, pela Presidente Dilma, muito em breve, do Programa Água para Todos. Mas, Sr.
Presidente, tratarei do assunto com maiores detalhes e
com maior carinho, porque isso interessa muito a todo
o Brasil, especialmente à Região Norte, que, mesmo
com muita água, precisa do apoio em abastecimento
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de água em muitas comunidades e, principalmente, no
meu Nordeste, no meu Piauí, onde fazemos um esforço
muito grande para universalizar esse serviço. Assim
como o Presidente trabalhou para avançar a meta do
Luz para Todos, a Presidente Dilma quer avançar em
todo o Brasil o Programa Água para Todos. Eu quero
tratar, com detalhes, da minha alegria para esse programa, juntamente com a erradicação da miséria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Senador Randolfe Rodrigues, Senador pelo
Estado do Amapá, V. Exª tem 20 minutos, para falar
pela Liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador João Pedro, quero utilizar o tempo regimental, rapidamente, porque assumi compromisso
ainda há pouco com o Senador Flexa Ribeiro, porém,
quero tratar de três assuntos.
Em primeiro lugar, aprovamos e encaminhamos
(deveremos aprovar amanhã) voto de louvor, de nossa
autoria, ao Ministério da Previdência Social, notadamente ao Ministro Garibaldi Alves. Considero muito
importante a ação do Ministério da Previdência Social
em interiorizar a Previdência. Estive com o Ministro, no
último domingo, no Município de Porto Grande, no interior do Amapá, e destaco a importância dessa ação,
consagrando um direito social básico, de segunda geração, que é o direito à previdência pública.
Entretanto, falei na solenidade sobre isso, mas
há outro tema a debatermos. Ainda na questão da
Previdência Social, uma questão que novamente tem
voltado a ser colocada, que é a questão do déﬁcit da
Previdência. Lembrei-me, nessa solenidade, que, em
que pesem as argumentações de que a Previdência é
deﬁcitária, lembremos que a Seguridade Social, onde
está incluída a Previdência, que foi a grande conquista da Constituição de 1988, é superavitária. Mas esse
é um debate que, com certeza, iremos travar aqui no
Plenário do Senado e na Câmara dos Deputados em
breve.
O segundo assunto, Sr. Presidente, tive a notícia
e a informação agora de uma contínua chuva que está
ocorrendo no norte do Estado do Amapá, no Município
de Calçoene, na região entre os rios Oiapoque e Calçoene. Lembro que essa região tem a maior precipitação
pluviométrica do País, Calçoene é a cidade do País
em que mais chove. A precipitação pluviométrica em
Calçoene é de 4.165mm. Então, este Município chove
há 24 horas e esta chuva tem trazido um conjunto de
transtornos para a população desse Município. A Pre-
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feita do Município estará em breve aqui em Brasília. É
importante – e quero pedir – a agilização das solicitações da Prefeitura junto ao Ministério das Cidades e
que já foram protocoladas desde o ano passado.
Agora, Presidente, por ﬁm, chamou-me a atenção
a capa da revista Carta Capital desta semana, que
trazia uma matéria especial com o título “O Fantasma Fardado”. Confesso que me assustei com o teor
da matéria, com o título “Os Saudosistas”. A matéria
inicia-se com um convite do Comando Militar do Nordeste. É um convite datado da semana passada. Esse
convite diz: “O Comandante Militar do Nordeste tem
a honra de convidar V. Sª e digníssima família para
a solenidade militar alusiva à Revolução Democrática de 31 de março de 1964, a realizar-se no Quartel
General do Comando Militar do Nordeste”. Diz que é
preciso traje esporte ﬁno; as demais forças com uniforme correspondente... Senador Paulo Paim, ﬁquei,
particularmente, assustado ao ver esses fantasmas
surgirem do fundo do baú.
Ainda bem que agiu rápido o Ministro Nelson Jobim, que desautorizou qualquer celebração do fatídico
31 de março, embora tenha alguns setores que não
tiveram o mesmo comedimento. O Clube Militar do Rio
de Janeiro fez a celebração dessa data. E o que chama
a atenção – o que é de preocupar – é que, se fosse um
ato vindo à tona por alguns militares quase da reserva,
indo para a reserva, não nos preocuparia tanto, mas o
ato do Clube Militar do Rio de Janeiro, essa semana,
teve a presença de nomes da intelectualidade brasileira, que destacaram o papel da “Gloriosa Revolução de
1964”. Por isso, propus um voto de censura ao Clube
Militar do Rio de Janeiro.
Não é possível, mais de 20 anos depois da Constituição de 1988, com o restabelecimento do Estado
democrático de direito no Brasil, assistirmos passivamente a episódios dessa natureza. Episódios dessa
natureza só realçam a necessidade, Senador Paim, que
temos em concluir o processo de transição democrática no Brasil e, nesse sentido, instalarmos a comissão
da verdade. Temos tido vários argumentos, por conta
dos que são opositores a essas ideias, contrários à
instalação da comissão da verdade. Continuam com
a argumentação antiga de que esse fato, a instalação
da comissão, não contribuirá para a paz.
Semana passada ﬁzemos aqui a lembrança,
como forma de reﬂexão, do fatídico 31 de março, como
forma de reﬂexão para que não mais aconteça. E ao
fazermos, ao contrário da celebração feita no Rio de
Janeiro, que foi uma celebração para comemorar, ao
contrário do que dizem, “o que passou, passou”, que-
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remos continuar aﬁrmando que a data 31 de março,
ao contrário de ser celebrada, deve ser lembrada para
que não se repita. Não pode ser aceita em nossa democracia a celebração de um golpe de Estado contra
o Estado democrático de direito, contra uma ordem
constitucional vigente.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senador João Pedro, é com muito prazer que ouço
o seu aparte.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Randolfe, primeiro, quero prestar a minha solidariedade
ao povo do Estado do Amapá, que vem sofrendo com
uma chuva de mais de 24 horas. As chuvas lá na nossa região, a Amazônia, são diferenciadas. Imagino as
diﬁculdades que a população vive com chuvas intensas. Então a minha solidariedade ao povo do Amapá.
Segundo, quero me associar ao pronunciamento de V.
Exª no que diz respeito a essa postura inadequada de
militares em comemorar. Comemorar o quê? Essa triste
memória da construção da democracia em nosso País?
É Inaceitável. Veja que não quero olhar pelo retrovisor.
Quero tocar para a frente, olhar para a frente com as
instituições, com o Estado brasileiro, inclusive com os
militares que queiram construir uma Nação independente, soberana, democrática, mas lembrar, comemorar
a passagem de 64 não tem o nosso reconhecimento,
o nosso apoio. Não tem e não pode ter. Não podemos
conceber, por pior que seja o governo eleito, que possamos corrigir os defeitos de um Presidente eleito, de
um Congresso eleito, a partir da prisão, do cerceamento
das liberdades políticas, das liberdades democráticas,
das liberdades de imprensa, marcadas pelo Golpe de
1964. Então, é inaceitável essa lembrança! Precisamos
olhar para a frente, lembrar sempre do que passou não
só o Brasil, mas a América Latina, o golpe no Uruguai,
na Argentina, que triste memória! No Chile... Então,
precisamos olhar para a frente e aperfeiçoar os instrumentos democráticos de um Estado de direito. Agora,
lembrar o golpe militar, os assassinatos, as prisões, a
ilegalidade, a brutalidade, o Congresso cercado, lideranças que foram cerceadas, presas, assassinadas...
É inaceitável esse momento da triste história recente
do nosso País. Parabéns pela lembrança, pela crítica
e, ao mesmo tempo, pela censura a esse.... Não é
censura, mas uma reﬂexão de que precisamos fazer
como amantes da democracia, como homens públicos
em defesa dos direitos da sociedade civil, da liberdade. Então, V. Exª está correto em fazer essa crítica à
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postura de alguns militares que tentam exaltar essa
passagem triste da história do Brasil.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senador João Pedro, incorporo no todo ao meu
pronunciamento o aparte de V. Exª, concordando plenamente com V. Exª. Sei que essa posição não é do
conjunto das Forças Armadas, sei que essa posição
não é do oﬁcialato. Inclusive, destaquei que a manifestação do Clube Militar do Rio de Janeiro contou com
a participação de membros civis, de intelectuais, que
foram fazer a celebração, Senador Pedro Taques, dessa fatídica data para a democracia brasileira. Sei que
essa não é a posição das Forças Armadas brasileiras,
não é a posição do Ministério da Defesa. E aí me congratulo com o Ministro Jobim por ter desautorizado os
comandos militares que pretendiam fazer lembrança
comemorativa dessa data.
Quero dizer, Senador João Pedro, que temos de
concluir esse capítulo da nossa história. Por isso, é
cada vez mais importante a instalação da Comissão
da Verdade.
No último dia 30 de março, o Programa Conexão
Repórter, apresentado pelo premiado Roberto Cabrini, realizou uma matéria especial sobre os 47 anos do
golpe e entrevistou três ﬁguras emblemáticas: o ex-senador Jarbas Passarinho, o Sr. Sebastião Rodrigues de
Moura, o conhecido Curió, e o Sr. João Lucena Leal,
que é tido como um dos mais conhecidos torturadores
do período militar. O Sr. Curió trouxe uma revelação
importantíssima, feita no dia 21 de junho de 2009, no
Estado de S.Paulo. Ele disse o seguinte: em vez de
25 guerrilheiros que haviam morrido na Guerrilha do
Araguaia, como havia sido noticiado até então, teriam
sido na verdade executados 41 guerrilheiros.
Mais adiante, esse Sr. João Lucena – e é bom
refrescar a memória sobre quem é ele – também concedeu entrevista à revista Veja de 9 de dezembro de
1998. É importante suscitar o que o Sr. João Lucena
disse naquele momento:
(...) e preso não tem resistência. Vai resistir para quê? Para morrer? Eu dava dez,
quinze socos, mas não na cara, pois arrebenta o maxilar, quebra os dentes. Eu batia na
barriga, no peito. Não deixava marca, hematoma, nada. Aí eles davam a informação. Eu
sempre procurei prender vivo. Assim a gente
podia desenvolver a investigação e avançar
no trabalho. Pratiquei muita ação psicológica.
Levava o cara para a estrada e parava o carro.
Aí dizia: “Vamos matar”. Ele sabia que matava.
(...) Quando colocava a mão em um terrorista,
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levava para um descampado, à noite, e dizia:
“Ou você confessa, ou está rachado. Vamos
te matar agora”. (...) E a ordem era baixar o
pau. Então, eu baixava o pau. (...) Dizer que
ninguém morreu ou foi espancado é negar a
própria história.
Essas são as palavras de um dos mais conhecidos torturadores do regime militar. Então, episódios
como esses têm que ser passados a limpo.
Quatrocentos e setenta e nove pessoas foram
eliminadas durante a ditadura; 163 dessas 479 se tornaram desaparecidos políticos. Nós não podemos – e
tenho aqui a condição de historiador também e conhecendo a história como um processo – admitir que
o passado não faça parte do presente. Nós temos que
concluir esse triste capítulo da nossa história.
Eu quero lembrar, Senador Pedro Taques, antes
de conceder o aparte a V. Exª, com muita honra, que
nas sociedades antigas, Senador Paim, quando os
generais levavam seus exércitos para as batalhas, ao
ﬁnal, havia um espaço de trégua para que cada um
pudesse recolher os seus mortos e celebrar o luto.
Vejam só, quase 200 famílias brasileiras não tiveram ainda esse direito de celebrar o luto, de ter a
informação sobre o seu desaparecido político, de saber
o que aconteceu com ele. Essa informação precisa,
necessita ser resgatada.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao meu
querido amigo Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Randolfe, quero parabenizar V. Exª por sua fala e dizer
que apoio integralmente a constituição da Comissão
da Verdade, porque não há paz sem que nós tenhamos justiça. Não é isso? Nós precisamos revelar os
fatos que ocorreram sem revanchismo, mas a sociedade brasileira precisa encontrar esse ponto. Nós todos
conhecemos que os Estados latino-americanos que
passaram também por esse processo de autoritarismo – todos – ﬁzeram ou estão fazendo essa justiça de
transição. E a República Federativa do Brasil, que se
diz ao menos formalmente um Estado Democrático de
Direito, está a dever à sociedade, não só à sociedade
brasileira. Um Estado que quer se inserir no contexto
das nações que se dizem civilizadas está a dever a
revelação dos fatos que efetivamente ocorreram nesse
período escuro da nossa história. Quero, com isso, me
somar a V. Exª nessa luta pela Comissão da Verdade.
Nós temos também que reﬂetir um pouco a respeito
da consequência ou das consequências da não revelação dessa verdade. O aparelho policial brasileiro é
absolutamente violento ou corrupto. Isso decorre de
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quê? Qual é a causa disso? É a falta de revelação da
verdade sobre aquele momento histórico. As próprias
Forças Armadas, penso eu, devem ter interesse também em demonstrar o que ali ocorreu. Com isso, quero
parabenizar V. Exª e também, Sr. Presidente, registrar
a presença aqui do Procurador da República Marlon
Alberto, que foi um dos Procuradores da República
que participou das investigações a respeito daqueles
desaparecidos ou mortos na Guerrilha do Araguaia,
junto com outros colegas, e que é, dentro do Ministério
Público Federal, um daqueles que defendem a constituição e a formação da Comissão da Verdade, que
fará com que, efetivamente, possamos atingir a paz,
mas com justiça.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Senador Pedro Taques, quero incorporar também, no
todo, o aparte de V. Exª. V. Exª vem de uma instituição
que orgulha o Estado Democrático de Direito, que é o
Ministério Público. E o Ministério Público tem sido incansável na defesa desses valores da nossa democracia.
Nós temos que concluir esse processo de transição
democrática. E só o concluiremos quando ﬁzermos,
Sr. Presidente, o mesmo processo que ﬁzeram outros
países vizinhos e irmãos nossos. O Uruguai instalou a
sua comissão de conciliação, assim como a Argentina,
que, cortando na própria carne, ajustou as contas com
aqueles que cometeram crimes durante o arbítrio. Até
o Chile, que teve a mais sanguinária ditadura do continente, fez o acerto com seu passado.
E quando digo acerto, concordo com V. Exª, Senador Pedro Taques, não é revanchismo. Tenho certeza, tenho convicção de que as Forças Armadas brasileiras, leais ao Estado Democrático de Direito, leais
à Constituição, leais ao mandamento da submissão
do poder militar ao poder civil, hão de concordar que
temos que, em deﬁnitivo, virar essa página da história
brasileira.
Alguns tentam, como chantagem, dizer: “Não,
mas tem que apurar dos dois lados”. Tem que apurar
tudo que ocorreu no passado. Embora, Srs. Senadores, muitos militantes de um lado já tenham pago, ou
com a prisão, ou com o exílio, ou com o cemitério. Então, na verdade, não foi uma guerra. É inadequada a
argumentação de que ocorreu uma guerra. Ocorreu
um massacre contra brasileiros. Não pode haver eufemismos, como pretendem as interpretações de alguns
setores mais atrasados ou desse propalado clube do
Rio de Janeiro. Não existe versão mais amena para
a quebra da ordem democrática em 1964. Não pode
existir versão mais amena para os vinte anos de arbítrio que instalaram no Brasil.
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Lembremos, Sr. Presidente, que aqui no Congresso Nacional, há 22 anos, o Presidente da Assembleia
Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães, em seu
pronunciamento de conclusão dos trabalhos da Assembleia Constituinte, disse uma frase, uma expressão – estava ouvindo há pouco tempo – que remete ao
espírito do nosso processo de redemocratização: foi a
sociedade que abriu as portas para a democracia. A
sociedade, dizia Ulysses Guimarães, era o povo nas
ruas pedindo Diretas Já. O Estado eram os facínoras
que mataram Rubens Paiva e tantos outros.
Em memória de tantos, em memória daqueles
que lutaram e por uma questão de justiça, o Estado
brasileiro precisa concluir o processo de transição democrática. E só o fará, o quanto antes, agilizarmos o
projeto da Comissão da Verdade, que está na Câmara.
O projeto tramitará na Câmara, virá ao Senado, nós o
aprovaremos e, dessa forma, nós passaremos a limpo
e realizaremos a conciliação nacional. Só se realiza a
conciliação nacional em nosso País quando soubermos o destino de centenas de brasileiros e pudermos
acalentar famílias que querem saber o paradeiro de
seus entes queridos.
Esse processo é fundamental e indispensável
para nossa conciliação nacional.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, o Sr. João Pedro deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Randolfe, que,
de forma muito transparente, muito clara, faz a defesa, agora, na parte ﬁnal a que assisti, da Comissão
da Verdade.
Convido o Senador João Pedro a assumir a tribuna.
Antes, porém, Senador Pedro Taques, eu queria
que V. Exª repetisse o nome, para efeito de registro nos
Anais da Casa e para que ﬁquem também as nossas
considerações, da mesma forma que V. Exª fez, em
homenagem ao nosso convidado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Sim. Marlon Alberto Weichert. Passo o nome certinho
daqui a pouco.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E ele é?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Procurador Regional da República da 3ª Região, em
São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– E defende essa posição que o senhor expressou?
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
defende essa posição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Meus cumprimentos a V. Exª e ao nosso convidado.
Senador João Pedro, com a palavra.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, que preside esta sessão da noite, Senadores, Senadoras, venho registrar a passagem, da
última quinta-feira até domingo, da Ministra de Estado,
ex-Senadora, liderança importante do Estado de Santa
Catarina, Ideli Salvatti, pelo Estado do Amazonas.
Quero destacar que foi a primeira visita da nossa
Ministra da Pesca. Uma agenda longa. Há muito não
presenciávamos uma agenda de quatro, praticamente cinco dias, com a Ministra conversando, discutindo,
reﬂetindo sobre a perspectiva, as ações e as políticas
públicas para a pesca e a aquicultura no Estado do
Amazonas. A Ministra Ideli teve, num primeiro momento, um encontro com o Governador do Estado, o
Governador Omar Aziz, acertando o encaminhamento das políticas públicas. E quero aqui destacar que o
resultado da conversa do Governo Federal, da Ministra Ideli Salvatti com o Governador Omar Aziz gerou
a criação de cinco polos para o trabalho da pesca e
da aquicultura em nosso Estado. Cinco polos, em um
Estado que é o maior da nossa Federação. Cinco polos em localidades estratégicas da região. Não tenho
nenhuma dúvida de que, com a construção desses
polos, observando todo o processo da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura, em bem pouco tempo,
estaremos em uma situação que vamos ter que aplaudir e reconhecer mudanças nesse processo da política
pesqueira no Estado do Amazonas.
Ficou acertado, Presidente Paim, que, na tríplice
fronteira Brasil, Colômbia e Peru, o Governo Federal,
o Governo do Estado, envolvendo as Prefeituras, mas
particularmente a Prefeitura de Tabatinga... Ali será
um polo da pesca, para trabalhar com os sindicatos,
as cooperativas, as associações, as colônias, um processo que a Ministra Ideli encaminhou de forma muito
madura e numa estratégia de encarar os desaﬁos e
resolver a questão da pesca.
Ali na fronteira, nós perdemos muito, por conta
da saída ilegal do peixe nobre das águas doces do
Amazonas e dos lagos que se formam naquela região.
A Ministra ﬁcou sabendo, primeiro, da exploração dos
pescadores; segundo, da forma como o peixe sai do
Amazonas, do Brasil, para o exterior.
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Então, organizar um polo na fronteira é reverter
desigualdades de muitos anos. Outros polos serão
construídos; um segundo, na cidade de Manacapuru
– e o entorno de Manacapuru, já próximo de Manaus.
Manacapuru hoje já produz e tem as maiores organizações de pescadores, de sindicatos, de cooperativas,
de colônias – não só Manacapuru, mas as cidades que
compõem essa bacia próxima a Manaus. Ali também
será construído um polo.
A Ministra teve a oportunidade de ver já iniciativas
importantes do criatório do pescado, principalmente
do pirarucu, do tambaqui. Já há ali empresários, pescadores, associações envolvidas com a produção do
peixe e da aquicultura.
Outro polo acordado com o Governador é na região da calha do Rio Purus. Parintins, na fronteira com
o Pará, será também uma cidade que receberá um polo
do desenvolvimento do processo produtivo do pescado. E, por último, o quinto polo, numa região belíssima
do nosso Estado, que é o Rio Negro, precisamente na
cidade de Barcelos, que tem 25 mil habitantes, mas
conhecida internacionalmente pela abundância das
águas escuras, das praias, de uma densa ﬂoresta, mas
também da pesca esportiva e ornamental.
Então, Sr. Presidente, são potencialidades que
ﬁzeram com que a nossa Ministra, a Ministra Ideli, não
medisse as distâncias. E ﬁcou ali conversando com o
Governador, com o Prefeito de Manaus, com os Deputados Estaduais, com as lideranças populares, com
os pescadores; organizou um debate que foi realizado
na sede da Suframa, no auditório da Superintendência, em que todos falaram. Falaram das angustias, das
potencialidades, da abundância, mas da importância
da construção de políticas consistentes para a pesca
no Amazonas.
Não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, de
que, com esse setor bem gerenciado, bem assistido,
com assistência técnica, com crédito, com o apoio da
pesquisa, da ciência, vamos resolver questões localizadas, estaduais, regionais. Mas podemos resolver
questões do ponto de vista de enfrentar esse debate
da fome para o Brasil e para o mundo. A nossa Amazônia pode contribuir com essa demanda.
Então, quero parabenizar a Ministra Ideli pela
presença, pela articulação, pelas visitas. Ela passou
pelo Município de Manacapuru, esteve no Município de
Presidente Figueiredo, precisamente lá na hidrelétrica
de Balbina, na lagoa formada pela hidrelétrica, em que
há a criação de alevinos e que tem potencial também
para a pesca, inclusive a pesca esportiva. Foram dias
importantes para esse setor.
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Estão de parabéns o Governo Federal, a Ministra Ideli e o setor da pesca, da pesquisa, dos empresários, dos estudiosos, que prestigiaram a agenda,
acompanhando, discutindo, reﬂetindo sobre esse setor que considero estratégico para a nossa Região,
para o Brasil.
Espero que os próximos passos sejam no sentido de fazermos o desdobramento dessa agenda e
que possamos resolver questões de fundo na economia regional.
A pesca é uma saída; a pesca já é o presente,
mas é o futuro promissor da nossa Região.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador João Pedro, permita-me pronunciar
duas palavras somente.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concordo com V. Exª, na íntegra, quanto à importância estratégica da pesca. Cada vez mais, a tendência
mundial é caminhar para a pesca, inclusive em relação
à saúde. Eu, que estou fazendo regime, posso dizer-lhe
a recomendação do médico: evite outra carne, preﬁra o
peixe. Então percebo, inclusive no meu Estado do Rio
Grande do Sul, o número de pessoas que estão apostando no investimento na pesca. E quero fazer essa
rápida consideração, cumprimentando a ex-Senadora
Ideli, nossa Ministra da Pesca, por essa visão que V.
Exª retratou aqui, de quanto é importante, em nosso
País, investirmos na pesca. Meus cumprimentos!
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Incorporo
ao meu pronunciamento o aparte de V. Exª, chamando
a atenção para a saúde, para a qualidade de vida.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Exatamente. Foi isso que o médico recomendou.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – E isso
deve ocorrer na Amazônia e no Brasil como um todo.
Há um rio como o São Francisco, como o Araguaia,
que ﬁca aqui próximo. E há a costa brasileira. É bom
reﬂetir que temos potencialidades, mas que, somente
dois anos atrás, passamos a contar com um Ministério
para cuidar, como política de Estado, da pesca.
Quero fazer justiça ao Senador Flexa Ribeiro,
que participou ativamente desse debate no Senado
quando da aprovação do estatuto e da legislação que
normatizou a pesca no Brasil, porque também é um
Senador da Amazônia.
Essa potencialidade existe na Amazônia, com
baixo impacto ambiental, com proteína adequada para
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o consumo do ser humano, com proteína que podemos
produzir para o mundo todo. Devemos isso como um
País democrático, civilizado. Não se pode esconder a
fome que grassa no mundo; mais de um milhão de habitantes do nosso planeta padecem da fome absoluta.
Pois bem, há dois anos, criamos o Ministério da
Pesca. Agora, vamos olhar o Ministério da Agricultura
e da Agropecuária: eles nascem com a República. Na
pecuária e na agricultura, há um debate e um acúmulo forte, grande. Somente agora, despertamos para
o papel estratégico de organizarmos, não apenas na
Amazônia, mas em todo o Brasil, esse setor, que pode
gerar emprego, melhorar a qualidade de vida e produzir alimentos em abundância.
O Brasil já é referência na produção de carne
suína, é referência mundial. O Brasil já é referência na
produção de frango. O Brasil já é referência na produção de carne vermelha. Por que não podemos superar
um país que é um ﬁlé, o Chile? Precisamos aprender,
inclusive, com um país vizinho, pequeno, mas respeitado mundialmente pela sua política de pesca, que é
o Chile. Temos de aprender com a Noruega. Por sinal,
eles estavam no Amazonas, discutindo a pesca no
nosso Estado. A Noruega já está no Pará.
Então, essa estada, essa presença da Ministra
da Pesca, Ideli Salvatti, foi fundamental nesse início de
Governo e para o futuro próximo do pescado no Amazonas. Não tenho dúvida, conhecendo a Ministra Ideli,
de que ela vai ajudar muito esse setor não somente
no Amazonas, mas em todo o Brasil.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador João Pedro, quero parabenizar V. Exª pelo seu
pronunciamento e dizer que o Estado do Amazonas
tem um potencial enorme na produção de pescado. A
Senadora Ideli, hoje Ministra da Pesca, disse-me que
faria essa visita ao seu Estado e que lançaria um programa de incentivo à produção de pescado. O Brasil
precisa avançar bastante nessa área. V. Exª tem toda
a razão quando diz que, hoje, temos um destaque
mundial: somos o maior exportador de carne bovina
no mundo; somos um grande exportador, senão o
maior, de frango.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Frango!
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Somos
um grande exportador de carne suína. Seremos, sem
sombra de dúvida, em futuro próximo, o maior fornecedor de proteínas, para saciar a fome do planeta. É isto
que os países desenvolvidos temem: a concorrência
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do Brasil. No caso do pescado, o Estado do Pará é,
hoje, o maior produtor de pescado do Brasil, rivaliza
com Santa Catarina, terra da nossa Ministra. Brinco
sempre com a Ministra, como brincava com o Ministro
Gregolin – ambos são de Santa Catarina e defendem
essa hegemonia para Santa Catarina –, que os dados
estatísticos indicam no sentido do Pará. O Pará é um
Estado abençoado por Deus. Além das águas internas
que o Estado do Amazonas, nosso irmão e vizinho, também possui, temos uma costa marítima imensa, que
nos permite também a pesca oceânica. Então, Senador
João Pedro, temos de aproveitar isso, porque podemos
transformar essas potencialidades todas em condições
para melhorar a qualidade de vida dos nossos irmãos
interioranos, que, hoje, vivem da pesca apenas como
meio de sobrevivência, não como um meio de ganhar
algo além da sobrevivência do seu dia a dia. Então,
que a Ministra também possa levar esse programa a
toda Amazônia, porque nossos rios poderão ser, e serão, sem sombra de dúvida, um local adequado, por
meio dos tanques redes, para produzir milhares de
toneladas de pescado, para que o mercado mundial
ganhe o sabor do peixe amazônico. Parabéns a V. Exª,
que conhece a Amazônia como poucos e que defende
essa região de forma destemida! Estou colhendo as
assinaturas dos Senadores da Amazônia, para que
possamos formar um grupo. Eu disse isso há algumas
semanas. Seria uma ação parlamentar pró-amazônia,
para que pudéssemos defender isso em conjunto, independentemente da coloração partidária, de questão
ideológica. Quando a questão for amazônica, que nós
nos unamos e possamos, em bloco, defender os interesses da nossa região!
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Conte
comigo! Eu assino.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, quero dizer que o
aparte do Senador Flexa Ribeiro me faz lembrar, para
fortalecer esse setor, de instituições presentes nessa
ação da pesca. O Banco da Amazônia é fundamental
para isso. A Sudam, que nos anos 70 e 80 ﬁnanciou
a pecuária, poderia, agora, no século XXI, ﬁnanciar o
pescado, com força, com convicção. Algumas instituições poderiam fazê-lo, ao lado da pesquisa, da ciência.
Não podemos querer a pesca principalmente em um
padrão de produção internacional, sem pesquisa, sem
ciência. Ao lado dessas instituições, há o BNDES. A
Ministra Ideli chamou a atenção para o papel do BNDES, no sentido de ﬁnanciar, de apoiar as iniciativas
do setor pesqueiro e da aquicultura. Há outras instituições, como o próprio Banco do Brasil, o Banco da
Amazônia, a Sudam, o Instituto Nacional de Pesquisas
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da Amazônia (Inpa), o Museu Paraense Emílio Goeldi
e as universidades federais, que podem não somente fazer o fomento, mas acompanhar esse setor com
pesquisa e com conhecimento.
Não tenho dúvida de que haverá um futuro promissor para as populações da Amazônia, para a Amazônia, porque esse é um setor em que poderemos fazer
a indústria, a produção com baixo carbono, com baixo
impacto ambiental, buscando um caminho para que
haja alimento saudável para as nossas populações e
para o mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Cumprimento o Senador João Pedro pelo seu pronunciamento, ao mesmo tempo em que passo a S.
Exª a Presidência. Aproveito para convidar à tribuna
o nobre Senador Flexa Ribeiro. Mas quero dizer que
estou entusiasmado com a questão do peixe em todo
o Brasil. Parabéns a ambos pelo debate que eu tive a
alegria de presenciar!
Passo a Presidência ao Senador João Pedro.
(Pausa.)
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Pedro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Presidente, Senador João Pedro, venho à tribuna, na
noite de hoje, para tratar de dois temas.
Com o primeiro tema, quero iniciar festejando
os 98 anos de emancipação política do Município de
Marabá.
Marabá é o Município que ocupa, no meu Estado
do Pará, uma posição estratégica na região sudeste.
Ele é cortado pela Rodovia Transamazônica, pela PA150 e pela Ferrovia de Carajás, por onde é escoada
parte de nossas riquezas. Marabá é banhada por dois
importantes rios: o Tocantins e o Itacaiúnas. O Tocantins agora, com a conclusão das eclusas de Tucuruí,
e, brevemente, a derrocagem que precisa ser feita, a
jusante das eclusas, vai propiciar o retorno da navegação que existia, há décadas, de Marabá até Belém
e que foi interrompida com a construção da barragem
de Tucuruí.
Então, Senador João Pedro, aos meus amigos
marabaenses que nos acompanham pela TV Senado,
neste instante, quero mandar um grande abraço de felicitações. Marabá, hoje, talvez seja a cidade brasileira
de maior potencial de crescimento, porque ela se torna
um polo que tem todos os modais de transporte integrados: o rodoviário, o ferroviário, o ﬂuvial e o aeroviário.
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Então, hoje, os quatro modais de transporte servem
para levar as riquezas de Marabá e dar acesso aos
insumos necessários para atender às necessidades
daquele povo tão querido da cidade. São esses caminhos que cruzam o destino de milhares de pessoas
que cotidianamente migram para Marabá, cada uma
com um sonho, uma perspectiva de vida melhor.
Em agosto de 2010, a Revista Veja, em sua Edição
nº 2.180, denominava Marabá como “Tigre da Amazônia”. A reportagem dá destaque ao crescimento da
cidade, que é a única do Pará entre as 20 cidades de
porte médio do Brasil, entre 100 mil e 500 mil habitantes, que mais crescem economicamente.
São as chamadas metrópoles do futuro, segundo
a revista. Marabá cresce duas vezes mais rápido, Senador João Pedro, que os chamados tigres asiáticos.
Entre as cidades médias de todo o País, o Município
paraense ocupa o segundo lugar com maior crescimento econômico anual, cuja taxa chega a 19,7% dentre as
cidades médias brasileiras. Marabá só cresce menos
do que a paulista Hortolândia. As duas são seguidas
por Angra dos Reis e Cabo Frio, ambas no Rio de
Janeiro. E, aí, nós temos lá o petróleo... Se tivesse o
royalty em Marabá, já teria explodido, no bom sentido.
Juntos, os quatro Municípios respondem por 28% da
economia nacional.
A economia de Marabá sempre viveu de ciclos:
primeiro, foi a borracha; depois, o diamante, o ouro, a
madeira, o minério de ferro, a pecuária. Hoje, Marabá
vive a era da industrialização de suas riquezas. Nela
está sendo implantado um polo metal mecânico: a
Alpa, da Vale. A Alpa é a siderúrgica da Vale que vai
transformar o minério de ferro, que é transportado, in
natura, em placas de aço que serão transformadas
por um polo metal mecânico em produtos de valores
agregados.
O empreendimento é da ordem de US$3,7 bilhões, ou quase R$6 bilhões. Vai gerar 3.500 empregos
diretos, além de 16 mil indiretos. A obra já se encontra
em sua fase de terraplenagem bastante adiantada.
A Alpa irá colocar o Pará no cenário mundial do aço
e, com certeza, irá colocar a região sul e sudeste do
Pará como um dos principais polos desse tipo de atividade no Brasil e no mundo. Certamente, atrairá novos investimentos em sua cadeia produtiva para todo
o Estado do Pará, gerando assim emprego e renda
para nosso Estado.
Ainda, com relação à pujante indústria naquela
região, cito outro projeto da Vale, Projeto Salobo, com
produção de cobre. O investimento está previsto para
a casa de US$3 bilhões para a produção de 270 mil
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toneladas anuais do produto, gerando, atualmente,
cerca de 6 mil empregos na região. A primeira fase do
projeto inicia suas atividades já no segundo semestre
deste ano, e a segunda fase está prevista para março
de 2013.
Por isso, além de parabenizar a cidade e relatar
esses investimentos vultosos que Marabá irá receber,
lembro-me de um fato e reitero aqui um pedido ao Ministro da Educação e, em geral, ao Governo Federal, à
Presidente Dilma. Ainda em 2006, Senador João Pedro,
apresentei um projeto que foi aprovado no Senado e
remetido à Câmara dos Deputados.
O projeto autorizava o Executivo a criar a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.
Há poucos dias estive com a Bancada do Pará
no Ministério da Educação e recebemos uma boa notícia. Lá na reunião, o Reitor da Universidade Federal
do Pará, Dr. Carlos Maneschy, entregou ao Secretário
de Educação Superior do MEC, Dr. Luiz Claúdio Costa,
o anteprojeto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e o Dr. Luiz Cláudio Costa classiﬁcou
a nova universidade como de alta relevância social e
excelente qualiﬁcação técnica.
É mais um sonho da população de Marabá que
brevemente sairá do papel.
Faço um apelo desde já à Presidente Dilma: que
envie ao Congresso o projeto criando a nova universidade.
E quero assumir um compromisso com o povo
da região sul e sudeste do Pará, em especial com a
população de Marabá, que, chegando ao Senado Federal o projeto, pedirei ao meus Pares o apoio para
que possamos aprová-lo no menor espaço de tempo
possível, porque um Município que cresce da forma
como cresce Marabá necessita ter na sua sede a base
de uma universidade que levará, não só para Marabá,
mas para todos os Municípios daquela região, ciência,
tecnologia e inovação para consolidar o avanço do desenvolvimento, calcado no conhecimento.
Sem dúvida, com todos esses avanços, Marabá
é um retrato ﬁel de um Pará, que, sob o comando do
Governador Simão Jatene, avança a passos largos
para o futuro, um futuro com verticalização das nossas riquezas, enraizamento de nossas atividades produtivas, ﬁm de ciclos temporários, início de um ciclo
virtuoso com geração de emprego, renda e qualidade
de vida à população.
A todos os que vivem em Marabá, nascidos ou
não em nosso Estado, parabéns. Vocês fazem parte
dessa bela história, história que está apenas no seu
começo, mas que pelos primeiros capítulos deixa cla-
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ra certeza de um belo enredo, uma história que, com
98 anos, enche de orgulho todos os que conhecem,
vivem e trabalham por uma terra que se desenvolve
plenamente e é exemplo para nosso País.
Presidente João Pedro, quero pedir a V. Exª que
acolha o requerimento que encaminho à Mesa. Nos
termos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido
o Plenário, seja consignado nos Anais do Senado
Voto de Aplauso ao Município de Marabá, que, como
disse, completa hoje, dia 5 de abril de 2011, 98 anos
de existência.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento das seguintes autoridades:
Prefeito Sr. Maurino Magalhães;
ex-Prefeito e Deputado Estadual Sr. Tião Miranda;
Deputado Federal e Secretário Estadual da Pesca Sr. Asdrúbal Bentes;
Deputado Federal Sr. Wandenkolk Gonçalves;
Senadora Suplente [minha suplente, com muita
honra] Srª Bia Cardoso;
Deputado Estadual Sr. João Salame;
Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Marabá.
Eu gostaria de ﬁnalizar...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Primeiro, para me associar à manifestação de
V. Exª, que será atendido na forma do Regimento.
Cometi uma injustiça e vou aproveitar para registrar a
presença do Secretário da Pesca do Pará nessa agenda em Manaus, o Deputado Asdrúbal Mendes, que é
ﬁlho da cidade de Humaitá, no Amazonas. Ele estava
lá e participou pessoalmente da agenda do Governo
brasileiro, do Ministério da Pesca, com a Embaixadora
e representante do governo da Noruega, que estava
em Manaus. Eles passaram uma semana realizando
um seminário, com a presença do Secretário de Estado Asdrúbal Bentes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador João Pedro, há pouco tempo, quando houve
aquele incidente lamentável no Amazonas – não quero
nem me referir ao caso –, eu disse a várias pessoas
que comentaram comigo dos laços históricos, fraternos e ﬁrmes que unem o Amazonas ao Pará. Como V.
Exª bem frisou agora, o Deputado Asdrúbal Bentes é
amazonense, ﬁlho de Humaitá; o Governador Eduar-
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do Braga, paraense de Santarém; o Deputado do PT,
do seu partido, Sinésio Campos, paraense de Santarém. Quer dizer, há uma relação de irmandade entre
os dois Estados.
É isso que pretendo com essa Ação Parlamentar
Pró-Amazônia: que possamos ter aqui, no Senado Federal, um bloco dos Senadores, dos Estados da Amazônia Legal, para que possamos, em conjunto, defender
as teses que digam respeito aos interesses da nossa
região, independentemente das questões de cada Estado. Vamos defender a Amazônia, vamos fazer com que
a Amazônia seja respeitada. Depois, vamos defender
os interesses, em conjunto até, de cada Estado, mas
olhando primeiro a ﬂoresta, depois a árvore.
Essa é a intenção do bloco que, tenho certeza,
será incorporada por todos os Senadores, assim como
foi quando era presidente da Federação das Indústrias
do Pará, quando foi criada a Ação Pró-Amazônia, que
congregou as federações de indústria dos Estados da
Amazônia Legal, que funciona até hoje. Isso foi na década de 90, em 1992/1993, e até hoje funciona perfeitamente. Espero que esse exemplo possa frutiﬁcar
aqui, no Senado.
Mas como eu dizia, Senador João Pedro, eu
gostaria de terminar a minha participação na tribuna
com um pronunciamento de alegria pelo aniversário
de Marabá, mas não posso fazê-lo. Não posso fazê-lo
porque hoje participei, no Ministério da Justiça, de mais
uma reunião com um grupo de pequenos agricultores,
de colonos da área de Apitereua, lá em São Félix do
Xingu, na PA-279, uma área indígena hoje homologada
indevidamente pelo Presidente Lula em 2007.
Sobre esse assunto, já ﬁz aqui inúmeros pronunciamentos e quero hoje fazer um apelo à Presidente
Dilma, fazer um apelo ao Ministro da Justiça, o Deputado José Eduardo Cardozo.
Eu já disse aqui e vou repetir: se não houver uma
ação, Presidente Dilma, se não houver uma ação de
Vossa Excelência, haverá derramamento de sangue
naquela região.
Presidente João Pedro, essa área, homologada
no dia 19 de abril de 2007, já vinha sendo negociada
há anos entre os colonos que lá se encontram... E olhe
que são 2.500 famílias que lá estão há décadas.
A área indígena ocupada pelos índios era de
266.800 hectares, mas foi expandida para 773 mil
hectares. Agora, Senador João Pedro, pergunte-me
quantos índios habitam nessa área de 773 mil hectares. Eu acho que todos nós temos que respeitar e
temos que proteger os nossos irmãos índios, mas o
senhor não vai acreditar, são 141 índios que habitam
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773 mil hectares. À época, antes da homologação da
área pelo Presidente Lula, tentou-se um acordo e os
índios concordavam com o acordo. Eles ﬁcariam com
550 mil hectares para 141 índios e o restante da área,
223 mil hectares, atenderia mais ou menos 2.500 famílias, e não haveria nenhum problema com essas
famílias que lá produziam e davam condições de sustento aos seus ﬁlhos.
Lamentavelmente, a Funai não concordou e, descumprindo um acordo que tinha assinatura inclusive do
Secretário Executivo do Ministério da Justiça, fomos
surpreendidos pela homologação da reserva nesse
dia fatídico de 19 de abril de 2007. Nós estamos em
2011, e até hoje não há solução.
Inicialmente, os colonos, por meio das suas lideranças, que hoje, mais um vez, após se deslocaram
1.800 quilômetros de ônibus, estão acampados em
frente do Ministério da Justiça. Se V. Exª, ao se recolher ao ﬁnal da sessão, passar à frente do Ministério
da Justiça, vai deparar com 148 colonos, homens e
mulheres, amarrados uns aos outros, em frente ao Ministério da Justiça. E eles asseguram que não irão se
retirar enquanto não houver uma solução para o caso
que está criado há anos, há anos.
Aí vem o meu apelo à Presidente Dilma. Eles
já não questionam mais a permanência na área, não
questionam mais isso. O que eles não admitem é que
a área hoje esteja ocupada pela Polícia Federal, pela
Força Nacional, que eles sejam humilhados pela repressão policial, que ajam de forma arbitrária com as
crianças, com as mulheres, na forma de vistoria que
fazem, impedindo o acesso às suas estradas vicinais,
às suas moradias. O que eles querem tão somente é
ser indenizados pelas suas plantações, por aquilo que
eles cultivaram ao longo de vinte e tantos anos, para
que eles possam retomar a vida em outras áreas.
E, pasme, Senador João Pedro: o Incra, em 1994,
fez um assentamento nessa área. Algumas dessas
famílias foram levadas para a área pelo Incra. Agora,
o Governo quer que eles saiam, como se diz na gíria,
com a mão abanando. E aí eles têm dito e repetido,
à frente do Secretário, à frente da direção de vários
órgãos do Incra, do Ibama, da Funai e do Ministério
da Justiça, que eles só sairão de lá mortos. E, hoje,
disseram que não sairão da frente do Ministério da
Justiça enquanto não tiverem uma decisão deﬁnitiva
para o caso que rola há tantos anos. E a deﬁnição que
eles querem é que haja indenização justa para o trabalho de décadas.
Então, peço: Presidente Dilma, tenha...
(Interrupção do som.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
...um gesto de justiça para com esses brasileiros.
São mais ou menos 2.500 famílias. Aqui, tem 148
brasileiros e brasileiras, amarrados uns aos outros,
esperando um ato de justiça do seu Governo. Determine que os órgãos do Governo, em vez de praticarem arbitrariedade na área de Apitereua, deﬁnam, de
uma vez por todas, o valor justo do trabalho, do suor
despendido por décadas por essas pessoas, e que
lhes sejam pagos...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – ...como manda a Constituição, para
que possam retomar suas vida em outras áreas, transferidas pelo Incra ou compradas pelo recebimento das
indenizações justas.
Aqui, Senador João Pedro, para que V. Exª tenha
uma ideia da arbitrariedade, para o brasileiro que não
vive as atrocidades que são feitas a cada dia na nossa
Amazônia. V. Exª sabe que entre as condicionantes para
que os órgãos ambientais liberassem a licença para
o início das obras do Ibama, entre as condicionantes,
sabe qual entre elas se encontra?
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – A desintrusão, ou seja, a retirada
dessas duas mil e quinhentas famílias da área de
Apitereua.
Aí, pergunto: o que é que tem a ver a área de Apitereua com a construção de Belo Monte? Nada. Nada!
Apenas e tão somente, Presidente Dilma, essa foi a
forma covarde que os órgãos do Governo encontraram
para, pela necessidade de construir Belo Monte que o
Brasil tem, de ter energia para seu desenvolvimento,
para colocarem entre as condicionantes a obrigação
de retirar esses brasileiros das suas terras...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA.) –...
há décadas.
Sr. Presidente, conﬁo em V. Exª. Mande veriﬁcar a situação dessas pessoas e determine que elas
sejam indenizadas, para que não haja uma tragédia
já anunciada na área de Apitereua, em São Felix do
Xingu, no Estado do Pará.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A Presidência designa o Senador Jayme Campos,
em substituição à Senadora Kátia Abreu, como membro titular, e o Senador José Agripino, em substituição
ao Senador Jayme Campos, como membro suplente,
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para integrarem a Comissão Mista Permamente sobre
Mudanças Climáticas, de conformidade com o Ofício
Nº 32/11-GLDEM, da Liderança do Democratas no
Senado Federal.
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 032/11-GLDEM
Brasília, 5 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicitamos proceder as
seguintes substituições que ora indicamos: Senador
Jayme Campos, como titular, e o Senador José Agripino, como suplente, para compor a Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas.
Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A Presidência designa o Deputado Arnaldo Jardim,
do Partido Popular Socialista – PPS, como suplente,
para integrar a Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas – CMMC, em vaga cedida pelo
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, conforme o Ofício nº 123/2011, da liderança do partido na Câmara
dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 123/2011
Brasília, 29 de março de 2011
Exmº Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Permanente
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o Senhor Deputado Jardim (PPS-SP), na qualidade de Suplente, para integrar a Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC,
em vaga do PTB.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. – Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
65 a 67, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação das seguintes
proposições:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2011
(MSF 182/2010), que aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 2010;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 2011
(MSF 291/2010), que aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 2010; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de 2011
(MSF 1/2011), que aprova a Programação Monetária relativa ao primeiro trimestre de 2011.
As matérias constarão da pauta da próxima sessão deliberativa ordinária, quando poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal, em sua 3ª Reunião realizada em
24 de março do corrente ano, deliberou sobre as seguintes matérias:
– Pela aprovação dos Requerimentos de Informações
nºs 897, 898 e 1.153, de 2009; 769, 876, 883,
933, 934, 947, 948, e 962 de 2010; e 3, 7, 88,
103, 104, 112, 113, 131 e 132 de 2011, nos termos de seus relatórios.
– Pela aprovação do Requerimento de Informações nº
86, de 2011, com alteração redacional.
– Pela rejeição dos Requerimentos de Informações
nºs 508, de 2005; 543, de 2006; e 471, de 2007,
os quais vão ao arquivo.
– Pela prejudicialidade do Requerimento de Informações nº 899, de 2009, tendo em vista que “todos
os documentos solicitados” (...) “já foram encaminhados ao Senado Federal, mais precisamente
para a CPI da Petrobras”. O Requerimento vai
ao arquivo.
– Pelo deferimento do Requerimento nº 224, de 2011,
do Senador Ciro Nogueira, que solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
70 e 71, de 2011. As matérias passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão de Assuntos
Econômicos, em decisão terminativa.
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Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência comunica que, na 3ª Reunião da
Mesa do Senado Federal, realizada em 24 de março
do corrente ano, foi aprovado o Parecer nº 2/2011-CN,
da Mesa do Senado Federal, lido anteriormente, sobre
o Projeto de Resolução do Congresso Nacional nº 2,
de 2009, de autoria do Senador Cristovam Buarque
e outros Parlamentares, que estabelece precedência
da discussão do orçamento da educação sobre as
demais áreas temáticas, no âmbito da Comissão Mista de Orçamentos, Planos e Fiscalização, e dá outras
providências.
O Projeto de Resolução do Congresso Nacional
nº 2, de 2009, vai ao Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência comunica que foram enviados à
publicação os Pareceres nºs 93 a 108, de 2011, sobre os Projetos de Resolução do Senado Federal nºs
13, 18, 24 e 30, de 2007; 27, de 2008; e 60, 61, 67,
de 2010.
O Projeto de Resolução do Senado Federal nºs
27, de 2008, tendo em vista já ter sido submetido a
prazo de emendamento, será incluído em Ordem do
Dia oportunamente.
Os Projetos de Resolução do Senado Federal
nºs 13, 18, 24 e 30, de 2007; 60, 61, e 67, de 2010,
ﬁcarão perante a Mesa durante cinco dias úteis a ﬁm
de receberem emendas, nos termos do art. 235, II, “d”,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência comunica, ainda, que, na 3ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 24 de
março do corrente ano, foi aprovado anteprojeto de
resolução do Congresso Nacional que “dispõe sobre
a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, organização e competências”,
recebido da Câmara dos Deputados.
A matéria vai à Câmara dos Deputados para complementação das formalidades regimentais, com vista
à apresentação de projeto de resolução nos termos do
art. 128, a, do Regimento Comum.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTONº 338, DE 2011
“Requer voto de aplauso e congratulações à Ministra Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República”
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 222 do Regimento
Interno, requeiro, ouvida a Mesa, voto de aplauso
e congratulações à Ministra Maria do Rosário da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República por seu empenho em efetivar a Comissão
da Verdade.
Dar pleno conhecimento ao povo brasileiro sobre
o que de fato aconteceu nos anos do regime do arbítrio
e da ilegalidade, implantado em 1964, particularmente
num momento em que setores das forças armadas,
em ﬂagrante ato de provocação, e em desrespeito aos
mortos, desaparecidos, perseguidos, torturados e às
suas famílias, insistem em tentar comemorar o Golpe
Militar, constitui-se em ato de defesa e promoção dos
valores democráticos e permitirá que se vire, em deﬁnitivo, estas tristes páginas da História do Brasil.
– Senador Randolfe Rodrigues.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
REQUERIMENTO Nº 339, DE 2011
“Requer voto de aplauso e congratulações ao Ministro da Previdência Social,
Garibaldi Alves Filho”
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 222 do Regimento Interno, requeiro, ouvida a Mesa, voto de aplauso e congratulações ao Ministro da Previdência Social por suas
iniciativas para a interiorização do atendimento dos
serviços de sua pasta nos Estados brasileiros.
A interiorização das ações do Ministério da
Previdência e Assistência Social é de fundamental
importância para o exercício dos direitos dos trabalhadores do campo e da cidade, especialmente em
Regiões como a Amazônia, e em particular no Estado do Amapá, cujo isolamento geográﬁco do País
requer ações que promovam a inclusão dos brasi-
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leiros e brasileiras, inclusive daqueles que residem
nos municípios mais distantes.
– Senador Randolfe Rodrigues.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 340, DE 2011
“Requer que seja consignado nos
anais do Senado Federal Voto de Censura
aos militares que se insurgiram contra a decisão do Ministro da Defesa, Nelson Jobim,
que desautorizou a realização de qualquer
ato no dia 31 de março em comemoração
ao golpe militar de 1964”
Requeiro, nos termos do que dispõe o artigo
223 do Regimento Interno do Senado Federal, VOTO
DE CENSURA ao presidente do Clube Militar do Rio
de Janeiro, Gen. Ex. R C Tibau da Costa, ao presidente do Clube Naval, V. Alte. R A Veiga Cabral,
ao presidente do Clube de Aeronáutica, Ten. Brig.
do Ar C. de A. Baptista, ao Comandante Militar do
Nordeste, Gen. Ex. Américo Salvador de Oliveira e
ao Comandante da 4ª Região Militar, Gen. de Ex.
Ilídio Gaspar Filho, que, a revelia da determinação
do Ministro da Defesa Nelson Jobim, em atos de
franca insubordinação, persistiram em organizar
eventos e divulgar manifesto em comemoração ao
golpe militar de 1964.
Justiﬁcação
Na semana do dia 25 de março, no Salão Nobre
do Clube Militar, no Rio de Janeiro, militares se reuniram para organizar atos em comemoração aos 47
anos do golpe militar de 1964.
No dia anterior, sem referência direta à decisão do Exército de retirar a comemoração do 31 de
março de 1964 de seu calendário oﬁcial, os presidentes dos clubes Militar, Naval e de Aeronáutica
divulgaram um manifesto conjunto para lembrar os
47 anos do golpe de estado que tirou do poder o
presidente João Goulart e deu início à ditadura, que
durou até 1985, e neste período muitas vidas de cidadãos brasileiros foram ceifadas e muitos corpos
desaparecidos.
No momento em que se encontra na pauta do
Senado Federal a instalação da Comissão da Verdade,
que visa promover o esclarecimento circunstanciado
dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda
que ocorridos no exterior”, todos ocorridos no período de ditadura instalado com o golpe militar de 1964,
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um ato de insubordinação militar desta magnitude não
pode ﬁcar sem o devido repúdio, pelo que requeiro o
presente voto de censura.
– Senador Randolfe Rodrigues.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
encaminhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 342, DE 2011
(Do Senador Pedro Simon)
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de
profundo Pesar pelo falecimento do político gaúcho
Harry Alberto Erpen, com a devida apresentação de
condolência à família.
Justiﬁcação

REQUERIMENTO Nº 341, DE 2011
Requer Voto de Aplauso à Justiça Militar da União, pelo transcurso, dia 1º de
abril, dos 203 anos de sua criação.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso à Justiça Militar da
União, pelos 203 anos de sua criação, com relevantes
serviços prestados à União.
Requeiro, ainda, que este Voto de Aplauso seja
encaminhado ao conhecimento do Presidente do Superior Tribunal Militar, o Exmo. Sr. Ministro Alt. Esq.
Álvaro Luiz Pinto e, por seu intermédio, a todos os
integrantes da Justiça Militar da União.
Justiﬁcação
A criação desta Justiça especializada, embrião de
todas as justiças do País, ainda no início do século XIX,
foi um dos primeiros atos do Príncipe-Regente Dom João
ao aportar no Rio de Janeiro com a Família Real, sob a
designação de Conselho Supremo Militar e de Justiça.
Durante estes 203 anos de existência esteve presente em todos os cenários políticos que se revezaram no País, atuando de forma decisiva em momentos
críticos, nos quais a serenidade e a dignidade foram
marcas indeléveis impressas nas decisões que tomou.
Valores como independência, observação rigorosa do
devido processo legal, atenção aos direitos e às garantias individuais, com preservação dos bens jurídicos
tutelados, agilidade e probidade ao processar e julgar
sempre constituíram os pilares e metas essenciais ao
funcionamento da Justiça Militar.
Na data de comemoração de sua existência, a
Justiça Militar da União, ao tempo em que está comprometida com o movimento atual, celebra, com orgulho,
o fato de se constituir em uma Instituição cuja trajetória
se entrelaça com a própria história do nosso País.
Sala das Sessões, de abril de 2011. – Senador
Aníbal Diniz, PT – AC.

É com tristeza que encaminho esse Voto de Pesar, no Senado Federal, pela perda do querido amigo
e companheiro de partido, Harry Alberto Erpen, falecido no último sábado, dia 2 de abril, vítima de edema
pulmonar, aos 71 anos. Meus sentimentos aos ﬁlhos
do Nenê, apelido pelo qual Harry era carinhosamente
conhecido na cidade, Andréia, Augusto e Alex e demais familiares e amigos.
Duas vezes prefeito da cidade gaúcha de NãoMe-Toque, Harry foi um lutador que muito honrou o
velho ‘MDB de guerra’, partido que ajudou a fundar e
no qual militou desde a juventude. Popular no município, por sua dedicação aos mais humildes, capacidade de trabalho e senso administrativo, foi vereador por
três mandatos. Elegeu-se prefeito pela primeira vez
em 1988, e, depois em 1997, deixando como marca
de sua gestão a construção do Ginásio Poliesportivo
Breno Kirinus, uma das tantas obras que conduziu na
cidade. Nesse local foi realizado, no domingo, o velório
de Harry. Sobre seu caixão foram depositadas a bandeira do município que tanto amou e também a do seu
partido o PMDB. A prefeitura decretou luto oﬁcial por
três dias na cidade.
Sempre procurei participar intensamente das
campanhas eleitorais no município, jornadas que, para
mim, signiﬁcavam também um pretexto para estar ao
lado de Harry Arpen, pessoa em quem conﬁava e que
aprendi a admirar ao longo do tempo.
A Não-Me-Toque que Harry tanto amava e à qual
dedicou sua vida é uma pequena e agradável cidade
de raízes portuguesas, situada no Planalto Médio do
Rio Grande do Sul. Colonizada principalmente por alemães, recebeu também italianos e é tida como berço
da colonização holandesa no estado. Essa inﬂuência
marcou a cultura local e transformou o antigo distrito
do município de Carazinho, localizado numa fértil bacia
hidrográﬁca formada por três rios e dois arroios, numa
área totalmente dedicada à agricultura, ao plantio do
trigo e da soja.
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Graças ao trabalho e ao esforço de gerações de
dedicadas ao cultivo e ao trabalho duro nos campos,
Não-Me-Toque é considerada hoje a Capital Nacional
da Agricultura Mecanizada e de Precisão. Um título que
honra o Rio Grande e que enchia de orgulho e alegria o
nosso querido e saudoso Harry Alberto Erpen, o Nenê,
a quem peço essa justa e merecida homenagem no
Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senador
Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 343, DE 2011
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221, do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção
em ata de Voto de Pesar pelo falecimento de Jackson
Lago, ocorrido em 4 de abril de 2011, e que sejam
apresentadas condolências à família do falecido, tendo
em vista o importante papel desempenhado na vida
política brasileira.
Justiﬁcação
Jackson Kléper Lago, faleceu no ﬁnal da tarde de
ontem, no Hospital do Coração, em São Paulo, aos 76
anos. Profundamente entristecido, venho manifestar o
grande pesar pelo falecimento do meu companheiro de
Partido, o PDT, do bravo lutador e do grande homem
que foi Jackson Lago. Sua trajetória política foi marcada
por desaﬁos e lutas, atuando com tenacidade e ﬁrmeza.
Jamais titubeou. Como democrata e defensor das causas populares e dos mais pobres, enfrentou a ditadura
militar e a oligarquia de seu Estado. Ao lado de Leonel
Brizola, foi signatário da Carta de Lisboa e ajudou a
fundar o diretório do PDT, Partido no qual permaneceu
até seu falecimento em 4 de abril de 2011.
Jackson amou a vida, as pessoas e o Maranhão
como ninguém. Foi pioneiro na realização de cirurgia
torácica no sistema de saúde pública do Maranhão, e
lecionou na Faculdade de Medicina do Estado. Foram
décadas de vida pública e signiﬁcativa contribuição
para um Maranhão melhor.
Prefeito de São Luiz por três mandatos, Lago
conquistou o título de melhor prefeito do Brasil, de
acordo com pesquisa do jornal Folha de São Paulo,
por suas ações nas políticas públicas de Educação,
considerando a ampliação do número de alunos das
escolas públicas, e a melhoria de formação dos professores, na área de saúde, de participação popular,
infra-estrutura, geração de emprego e renda, meioambiente e segurança.
O Estado do Maranhão e o meu partido perdem
um importante Líder que poderia fazer as mudanças que
o Estado e seu povo sofrido precisam e o Brasil perde
um grande estadista, que poderia torná-lo melhor.
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Neste dia quatro de abril, com o adeus de Jackson Lago, o Brasil e a política brasileira ﬁcaram
menores.
Aos familiares do meu companheiro Doutor Jackson, especialmente à sua esposa, a também Doutora
Maria Clay Moreira, nosso pesar, afeto e respeito.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senador
Cristovam Buarque.
REQUERIMENTO Nº 344, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Município
de Marabá, que completa hoje, dia 5-4-2011, 98 anos
de existência.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento das seguintes autoridades:
s 0REFEITO 3R -AURINO -AGALHâES
s %X 0REFEITO E $EPUTADO %STADUAL $R 4IâO -IRANDA
s $EPUTADO &EDERAL E 3ECRETÖRIO %STADUAL DA 0ESCA
Sr. Asdrúbal Bentes;
s $EPUTADO &EDERAL 3R 7ANDENKOLK 'ONÀALVES
s 3ENADORA 3UPLENTE 3Ra Bia Cardoso;
s $EPUTADO %STADUAL 3R *OâO 3ALAME
s 3ENHORES 6EREADORES DA #½MARA -UNICIPAL DE -Arabá.
Justiﬁcação
O Município de Marabá criado pela Lei nº 1.278,
cuja denominação dizem os historiadores, é um termo
tupi que signiﬁca “ﬁlho de francês com mulher índia”
está situado às margens do rio Tocantins e Itacaiúmas.
Possui belezas naturais onde se destacam as famosas
praias de rio, como a praia de Tucumaré, com cinco
quilômetros de extensão que surge no verão entre os
meses de abril até novembro.
Sendo comparado recentemente aos “Tigres Asiáticos”, Marabá é hoje uma cidade pólo de desenvolvimento econômico do sudeste paraense. Sua história
de crescimento e desenvolvimento é caracterizada por
ciclos. Começou com a borracha, tornando-se depois
o maior exportador de castanha-do-pará do mundo e
hoje é uma província mineral, concentrando investimentos e empreendimentos importantes.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
REQUERIMENTO Nº 345, DE 2011
Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, Requeiro voto de pesar
pelo falecimento de Flávio Alcaraz Gomes.
Acuso o falecimento, na manhã desta terça-feira,
em Porto Alegre, aos 83 anos, do jornalista Flávio Alcaraz Gomes. Atualmente ele comandava o Programa
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Guerrilheiros da Notícia, na TV Pampa. Ele havia sido
internado no Hospital Moinhos de Vento neste ano por
causa de uma pneumonia. O velório está previsto para
começar às 16h00 no Crematório Metropolitano e a
cerimônia de cremação está marcada para as 11h00
desta quarta-feira.
Ele ajudou a fundar a Rádio Guaíba e comandou
o programa Guerrilheiros da Notícia na emissora. Alcaraz ainda apresentou os programas Fórum e Guerrilheiros da Notícia na antiga TV Guaíba. Até setembro de 2007, o jornalista tinha uma coluna diária no
Correio do Povo. Alcaraz contou em uma entrevista à
Rádio Guaíba, em novembro de 1974, como encarava
a proﬁssão: “Eu tenho uma ﬁlosoﬁa e método de análise jornalista dos quais nunca abrirei mãos. Sou um
proﬁssional de opinião. Se isso desagradar a alguns,
ou a muitos, paciência...
...Eu preﬁro permanecer honesto com a minha
consciência a bancar o bonzinho ao água morna. Eu,
como repórter, procuro ser como um fotógrafo. Retratar a realidade e transmiti-la intacta e as vezes com a
sua interpretação.”
Flávio Alcaraz Gomes nasceu em Porto Alegre,
em 25 de maio de 1927. Seu avô, Joaquim Alcaraz,
foi um dos primeiros diretores do jornal Correio do
Povo. Depois de ter concluído o curso de Direito em
1949, foi estudar na Sorbonne, em Paris, entre 1950
e 1952.
Ao voltar para Porto Alegre, começou a trabalhar como repórter de polícia do jornal Folha da
Tarde, jornal vespertino da Companhia Jornalística
Caldas Júnior.
Como repórter, atuou na Copa do Mundo de 1958
e na Copa do Mundo de 1970. Cobriu o sequestro pelos tupamaros do cônsul do Brasil no Uruguai. Também
atuou na Guerra do Vietnã como correspondente no
oriente Médio e Europa.
Os livros escritos por ele foram “Diários de um
Repórter”, “Eu Vi! Itinerários de um repórter”, “Morrer
por Israel”, “Um Repórter na China”, “Transamazônica
– A redescoberta do Brasil”, – A rebelião dos jovens”
e “Prisioneiro 30.310.”
Peço, respeitosamente, a esta Casa, que seja
aprovado em nome da bancada gaúcha, aqui no Senado, requerimento de “Voto de Pesar” pelo falecimento
do ilustre jornalista.
Para tanto gostaria que o presente voto fosse encaminhado para a Sra Maria Clara de Aquino Gomes,
no seguinte endereço: Rua Sinke, nº 179, Bairro Santa
Tereza, Porto Alegre – RS – CEP 90.840-150.
Sala das Sessões, Senador Paulo Paim – Pedro
Simon – Ana Amélia.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 346, DE 2011
Requeiro, nos termos do Regimento Interno e do
Artigo 103, § 4º da Constituição Federal, que a Mesa do
Senado Federal apresente, junto ao Supremo Tribunal
Federal, Ação Declaratória de Constitucionalidade
– ADC – à Lei Complementar Nº 135, de 04/06/2010,
“Lei da Ficha Limpa”.
Justiﬁcação
A estabilidade das relações jurídicas é elemento
essencial à estabilidade democrática. As regras da convivência social devem ser aceitas e respeitadas, assim, a
qualidade dos diplomas legais, fundamental para garantir a segurança jurídica, é pedra angular de um Estado
Democrático de Direito, servindo-se à qualiﬁcação da
formação histórica, política e social do Brasil.
A Lei Complementar Nº 135 de 2010, conhecida
como a Lei da Ficha Limpa é um valioso instrumento
de aperfeiçoamento das instituições e da credibilidade
dos representantes da soberania popular. Invalidada
sua aplicação nas eleições de 2010, poderá não ser
aplicada, também, na disputa municipal de 2012, o que
leva a sociedade brasileira a conviver com um quadro
de insegurança jurídica que nenhum país civilizado
deseja, pois resultam, quase sempre, em instabilidade das relações econômicas, proﬁssionais, particulares e públicas.
Desta forma, não devemos iniciar o processo
eleitoral no cenário de indeﬁnição que hoje se coloca
quanto à aplicabilidade ou não da Lei da Ficha Limpa
nas eleições municipais do próximo ano. Uma das formas de evitar tal quadro de insegurança jurídica é algum
legitimado constitucional ajuizar uma Ação Direta de
Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal
antes das eleições, para que a Suprema Corte possa
se manifestar quanto à existência de possíveis óbices
constitucionais na Lei Complementar 135/2010.
Isso permitirá que a Corte Suprema analise a Lei
como um todo e possa se manifestar quanto a uma
eventual inconstitucionalidade que exista em um ou
outro artigo da Lei, possibilitando sua aplicação nas
eleições de 2012, tendo o Congresso Nacional tempo
hábil para proceder às alterações necessárias a adequar o marco legal ao Texto Constitucional, ratiﬁcando-a
como um valioso instrumento de aperfeiçoamento das
instituições e da credibilidade dos representantes da
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soberania popular, consoante a intenção dos milhares
de brasileiros que a subscreveram.
Sala das Sessões, – Senadora Marta Suplicy,
PT-SP.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 347, DE 2011
Requer, com fundamento no art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Sr. Ministro de Estado da Educação sobre a
elaboração de diagnóstico da execução dos dispostivos da Lei nº 10.172 de 2001, que instituiu o Plano
Nacional de Educação, em especial sobre o conteúdo
do documento intitulado “Avaliação do Plano Nacional
de Educação 2001 a 2008 – Políticas, Programas e
Ações do Governo Federal”.
Senado Federal, 5 de abril de 2011. – Senadora
Marinor Brito – PA,Líder do PSOL
Justiﬁcação
Em 31 de dezembro de 2010 encerrou a vigência
do Plano Nacional de Educação instituido pela Lei nº
10.172, de9 de janeiro de 2001. No dia 20 de dezembro
do mesmo ano o Executivo enviou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 8035/2010, estabelecendo
o novo plano educacional para a década 2010-2020.
Analisando a Mensagem e o conteúdo da referida
proposta chama a atenção a ausência de um minucioso diagnóstico acerca da execução do plano anterior,
procedimento essencial para orientar os parlamentares
na análise da nova proposta.
Há informações de que o Ministério da Educação
realizou estudos técnicos e que suas conclusões foram reunidas em três volumes intitulados “Avaliação do
Plano Nacional de Educação 2001 a 2008 – Políticas,
Programas e Ações do Governo Federal”.
O presente requerimento visa garantir que tal
documento seja socializado com os senadores e, por
extensão, aos deputados federais, garantindo a qualiﬁcação dos debates que serão realizados sobre a
matéria.
Senado Federal, 5 de abril de 2011. – Senadora
Marinor Brito – PA, Líder do PSOL.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 348, DE 2011
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco Central do Brasil as seguintes informações:
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1) Em que medida a “taxa média ponderada do passivo do Banco Central do Brasil, nele
incluído seu patrimônio líquido, espelha o efetivo
custo de carregamento das reservas internacionais administradas pelo Banco Central?
2) o uso da “taxa média ponderada do
passivo do Banco Central do Brasil, nele incluído seu patrimônio líquido” tem sido maior
ou menor – em que magnitude em termos de
pontos percentuais – que o custo médio da
dívida pública mobiliária federal interna nos
anos de 2008, 2009 e 2010?
3) qual foi o custo de carregamento das
reservas internacionais no ano de 2010, excluídos os efeitos da desvalorização do dólar
norte-americano, se for tomado como parâmetro para o custo médio da dívida pública
mobiliária federal interna?
Justiﬁcação
O Brasil vem praticando uma política de acelerada acumulação de reservas internacionais. As vantagens dessa política são conhecidas. As reservas
funcionam como um seguro para o País e protegem a
economia nacional de eventuais restrições na liquidez
internacional.
Um volume insuﬁciente de reservas obriga o País,
em situações de restrição de liquidez internacional, a
políticas ﬁscais e monetárias severamente contracionistas – o que signiﬁca desemprego, queda de salários
e de renda na vida prática dos cidadãos.
Por outro lado, a acumulação de reservas, como
tudo na vida, tem um custo. É o que os economistas
costumam chamar de trade-off. Para cada benefício,
há um preço a se pagar.
No caso das reservas internacionais, o preço a
se pagar por sua acumulação tem duas origens:
a) a diferença entre o que o governo recebe como remuneração pela aplicação dessas
reservas, que são majoritariamente aplicadas
em títulos de curto prazo, em dólares norteamericanos; e
b) a variação do preço do dólar em relação à moeda nacional, que em caso de desvalorização desta, signiﬁcará uma perda em
termos de reais, conﬁgurando, assim, uma
fonte adicional de custos derivados da acumulação de reservas.
Atualmente o diferencial entre a rentabilidade dos
títulos em dólares – cuja remuneração é próxima de
zero – e a taxa média paga pelos títulos emitidos pelo
Tesouro Nacional para rolar a dívida pública mobiliária
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federal interna – superior à taxa Selic, tem sido a maior
fonte de custos ﬁscais, no carregamento das reservas
internacionais para o Tesouro.
O cálculo do Banco Central para estimar o custo
de carregamento das reservas se baseia na deﬁnição
legal estipulada para o cálculo da chamada equalização
cambial, conforme deﬁnida na Lei nº 11.803, de 5 de
novembro de 2008. Essa deﬁnição, entretanto, parece
não descrever com acuidade esse fato econômico da
maior relevância para o debate nacional.
Prova disso é que estimativas de instituições
ﬁnanceiras de grande reputação divergem signiﬁcativamente das do Banco Central.
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Solicitamos, portanto, as informações discriminadas nos itens 1, 2 e 3 acima.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os expedientes que acabam de ser lidos serão
despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os expedientes que acabam de ser lidos serão
encaminhados à Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 351, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 256 do Regimento
Interno do Senado Federal os Requerimentos nºs 277
e o de aditamento nº 306, de 2011, tendo em vista a
proximidade da data proposta e a impossibilidade de
mobilizar as pessoas interessadas em participar da
Sessão Especial destinada a comemorar o Dia Mundial
da Consciência sobre o Autismo, na sexta-feira dia 8
de abril. – Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 2011
Dispõe sobre a localização, no território nacional, de usina que opere com reator
nuclear, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A autorização para localização, em território nacional, de usina que opere com reator nuclear somente será expedida após a entrada em vigor da lei prevista no art. 225, § 6º, da Constituição
Federal.
Parágrafo único. A lei a que se refere o “caput”
deste artigo deverá prever sua entrada em vigor mediante aprovação em referendo popular, a ser convocado
com a participação exclusiva da população residente
nas áreas descritas no art. 2º desta Lei.
Art. 2º A localização a que se refere o art. 1º será
determinada com a observância das seguintes margens de segurança:
I – ﬁxação de Área de Exclusão – assim considerada
a que circunscreva o reator nuclear, com raio de,
no mínimo, 500 (quinhentos) metros e reservada à permanência de pessoas envolvidas com
a sua operação.
II – demarcação de Área de Baixa População – considerada como tal a que circunscreva a Usina
Nuclear, com raio de 40 (quarenta) quilômetros,
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onde a população total não seja superior a 25.000
(vinte e cinco mil) habitantes.
III – estabelecimento de Área de Afastamento de
Centros Populacionais – assim considerada a
que circunscreva a Área de Baixa População,
com o prolongamento de seu raio, e que mantenha o reator nuclear afastado, pelo menos,
50 (cinqüenta) quilômetros de qualquer centro
populacional de mais de 25.000 (vinte e cinco
mil) habitantes.
Art. 3º A Área de Baixa População deverá ser
considerada Área de Segurança, com poderes legais e
administrativos para impedir a expansão populacional
e econômica em seu espaço geográﬁco.
Art. 4º Para dar cumprimento ao disposto nos
arts. 2º e 3º desta Lei, o Congresso Nacional ouvirá,
em audiência pública, o Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística – IBGE, ou o órgão que venha a sucedêlo em suas funções.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
Nos primeiros anos do programa nuclear brasileiro, apresentamos Projeto de Lei no sentido de regulamentar a localização das futuras usinas brasileiras.
Havia, então, enorme preocupação, decorrente do
acontecido na usina de Three Mile Island, nos Estados
Unidos da América, temor que se agravaria posteriormente com o acidente de Tchernobyl, na Ucrânia.
Embora embasada em estudos realizados à época
pelo Dr. José Goldenberg – reconhecido físico brasileiro
– em conjunto com outros eminentes especialistas da
área, a proposição não logrou ser apreciada pelo Senado da República. No entanto, as conseqüências dos
cataclismos registrados no Japão em março de 2011
reacenderam a preocupação em relação ao tema e reforçaram a convicção, que já tínhamos àquele tempo,
de que os critérios para a autorização de instalação
de novas usinas devam ser sempre voltados para os
fundamentos técnico-cientíﬁcos do problema.
Acreditando que esses três graves episódios devem servir de sério alerta às autoridades responsáveis
pelos estudos de localização das usinas nucleares em
nosso País, resgatamos o estudo do Dr. Goldenberg,
a ﬁm de subsidiar esta nova proposição.
Segundo tal estudo, uma das principais vantagens
do uso de reatores nucleares é a possibilidade de serem instalados próximos aos centros consumidores,
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dispensando, portanto, a construção de longas linhas
de transmissão para o transporte de eletricidade, como
é o caso das centrais hidrelétricas.
Esta vantagem, entretanto, tem que ser comparada com os riscos adicionais aos seres humanos, às
propriedades e ao meio ambiente em geral, introduzidos pelos reatores nucleares nas regiões em que
são colocados.
Embora já tendo implantado seu programa nuclear, com duas usinas em funcionamento e outras duas
planejadas, o Brasil pode ainda fazer certas escolhas
que já são irreversíveis em países mais avançados.
Dispondo ainda de uma enorme extensão territorial e
vazios populacionais consideráveis, é descabido submeter a riscos desnecessários populações inteiras
com a localização de reatores nucleares em áreas de
alta densidade populacional. Isto pode ser inevitável
em países com densidade populacional elevada com
a Alemanha e a costa leste dos Estados Unidos, mas
não é certamente o caso do Brasil.
As normas de segurança que determinam os
critérios de localização de reatores são baseadas na
hipótese de que venha a ocorrer um acidente nuclear
do tipo mais sério possível, isto é, a fusão do “coração” do reator e a libertação subseqüente na atmosfera de quantidades apreciáveis de produtos de ﬁssão
radioativos.
Ainda segundo o estudo, ocorrendo um acidente
dessa natureza deﬁnem-se três áreas:
a – Área de Exclusão – que é a área
cercada dentro da qual o reator nuclear sob
controle total dos responsáveis pelo reator e
onde só permanecem as pessoas envolvidas
com sua operação. O raio de exclusão é da
ordem de 500 metros. Todos estes operadores
poderão ser retirados da área em duas horas
em caso de acidentes.
b – Zona de Baixa População – é a área
situada em torno do reator em que um indivíduo localizado nela não receberá uma dose de
radioatividade maior do que 25 rem no corpo
inteiro devido aos produtos radioativos libertados no acidente (ou 300 rem de iodo radioativo
na tiróide). Estas doses são deﬁnidas como
as doses que uma pessoa pode receber uma
vez na vida sem que decorram conseqüências
sérias para sua saúde; elas são usualmente
consideradas a um limite superior. A zona de
baixa população deve permitir uma evacuação
rápida da população, se necessário.
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c – Distância aos Centros Populacionais
– é a distância mínima a cidades de mais de
25.000 habitantes. Ela é tomada como 30%
maior do que o raio de zona de baixa população.
O propósito destas deﬁnições é estabelecer limites de segurança para a população que possa vir a
ser afetada num eventual acidente nuclear. Portanto,
considerando que ainda é possível escolher no Brasil
regiões de baixa população para a localização de reatores nucleares, parece razoável aplicar uma margem
de segurança adicional, além de exigir que a região
seja de baixa densidade.
Após o recente acidente ocorrido com os reatores de Fukushima, no Japão, é de se esperar que as
comunidades envolvidas devam ser consultadas, antes
da instalação de uma usina nuclear em suas vizinhanças. Por essa razão, acrescentamos os dispositivo que
prevê a aprovação da lei em referendo popular.
Assim, à vista dos aspectos técnicos, cientíﬁcos
e sociais que informam a questão da localização dos
reatores nucleares no território nacional, sugerimos a
adoção do presente projeto, como uma colaboração
do Legislativo associada à opinião de renomados especialistas na matéria.
Sala das Sessões, 29 de março de 2011. – Senador Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
....................................................................................
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização deﬁnida em lei federal, sem
o que não poderão ser instaladas.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Serviços de Infraestrutura,
cabendo à última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2011
Dispõe sobre o direito de resposta ou
retiﬁcação do ofendido por matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo
de comunicação social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei disciplina o exercício do direito
de resposta ou retiﬁcação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.
Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social
ﬁca assegurado o direito de resposta ou retiﬁcação,
gratuito e proporcional ao agravo.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada
por veículo de comunicação social independentemente
do meio ou plataforma de distribuição, publicação ou
transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda
que por equívoco de informação, contra a honra, a
intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca
ou a imagem de pessoa física ou jurídica identiﬁcada
ou passível de identiﬁcação.
§ 2º Ficam excluídos da deﬁnição de matéria estabelecida no § 1º deste artigo os meros comentários
realizados por usuários de Internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social.
§ 3º A retratação ou retiﬁcação espontânea, a
que sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, impede o
exercício do direito de resposta, mas não prejudica a
ação de reparação por dano moral.
Art. 3º O direito de resposta ou retiﬁcação deve
ser exercido no prazo decadencial de sessenta dias,
contado da data da última divulgação, publicação ou
transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo
pessoa jurídica constituída, a quem por ele responda,
independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo.
§ 1º O direito de resposta ou retiﬁcação poderá
ser exercido, de forma individualizada, em face de todos os veículos de comunicação social que tenham
divulgado, publicado ou republicado, transmitido ou
retransmitido, o agravo original.
§ 2º O direito de resposta ou retiﬁcação poderá
ser exercido, também, conforme o caso:
I – pelo representante legal do ofendido incapaz ou
da pessoa jurídica;
II – pelo cônjuge, descendente, ascendente ou irmão
do ofendido que esteja ausente do País ou tenha
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falecido depois do agravo, mas antes de decorrido o prazo de decadência do direito de resposta
ou retiﬁcação.
Art. 4º A resposta ou retiﬁcação atenderão, quanto
à forma e à duração, ao seguinte:
I – praticado o agravo em mídia escrita ou na Internet, terá a resposta ou retiﬁcação o destaque,
a publicidade, a periodicidade e a dimensão da
matéria que a ensejou;
II – praticado o agravo em mídia televisiva, terá a resposta ou retiﬁcação o destaque, a publicidade,
a periodicidade e a duração da matéria que a
ensejou, acrescida de três minutos;
III – praticado o agravo em mídia radiofônica, terá a
resposta ou retiﬁcação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que
a ensejou, acrescida de dez minutos.
§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado, publicado
ou republicado, transmitido ou retransmitido, em mídia
escrita ou em cadeia de rádio ou televisão para mais
de um município ou Estado, idêntico alcance será conferido à divulgação da resposta ou retiﬁcação.
§ 2º O ofendido poderá requerer que a resposta ou
retiﬁcação seja divulgada, publicada ou transmitida no
mesmo espaço, dia da semana e horário do agravo.
§ 3º A resposta ou retiﬁcação cuja divulgação,
publicação ou transmissão não obedeça ao disposto
nesta Lei é considerada inexistente.
Art. 5º Se o veículo de comunicação social ou
quem por ele responda não divulgar, publicar ou transmitir a resposta ou retiﬁcação no prazo de sete dias,
contado do recebimento do respectivo pedido, na forma
do art. 3º, o ofendido poderá demandá-lo em juízo.
§ 1º É competente para conhecer do feito o juízo
do domicílio do ofendido ou, se este assim o preferir,
aquele do lugar onde o agravo tenha apresentado
maior repercussão.
§ 2º A ação de rito especial de que trata esta Lei
será instruída com as provas do agravo e do pedido
de resposta ou retiﬁcação não atendido, bem como
com o texto da resposta ou retiﬁcação a ser divulgado, publicado ou transmitido, sob pena de inépcia da
inicial, e processada no prazo máximo de trinta dias,
vedados:
I – a cumulação de pedidos;
II – a reconvenção;
III – o litisconsórcio, a assistência e a intervenção de
terceiros.
§ 3º Tratando-se de veículo de mídia televisiva ou
radiofônica, o ofendido poderá requerer o direito de dar
a resposta ou fazer a retiﬁcação pessoalmente.
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Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou retiﬁcação, o juiz, dentro de vinte e quatro horas, mandará
citar o responsável pelo veículo de comunicação social para que:
I – em igual prazo, apresente as razões pelas quais
não o divulgou, publicou ou transmitiu;
II – no prazo de três dias, ofereça contestação, que
deverá limitar-se à demonstração da veracidade das informações divulgadas, publicadas ou
transmitidas, observado o seguinte:
a) tratando-se de calúnia, a prova da
verdade somente se admitirá se o ofendido
tiver contra si sentença penal condenatória
transitada em julgado;
b) tratando-se de difamação, a prova da
verdade somente se admitirá se:
1 – o ofendido for funcionário público e a
ofensa relativa ao exercício de suas funções;
2 – o ofendido for órgão ou entidade que
exerça funções de autoridade pública;
3 – o ofendido permitir a prova.
Parágrafo único. O agravo consistente em injúria
não admitirá a prova da verdade.
Art. 7º O juiz, nas vinte e quatro horas seguintes
à citação, tenha ou não se manifestado o responsável
pelo veículo de comunicação, conhecerá do pedido e,
havendo justiﬁcado receio de ineﬁcácia do provimento
ﬁnal, ﬁxará desde logo a data e demais condições para
a veiculação da resposta ou retiﬁcação em prazo não
superior a dez dias.
§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado ou publicado
por veículo de mídia impressa cuja circulação seja semanal, quinzenal ou mensal, a resposta ou retiﬁcação
será divulgada em edição extraordinária ou na edição
seguinte à da ofensa.
§ 2º A medida antecipatória a que se refere
o caput deste artigo poderá ser reconsiderada ou
modiﬁcada a qualquer momento, em decisão fundamentada.
§ 3º O juiz poderá, a qualquer tempo, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido do autor,
bem como modiﬁcar-lhe o valor ou a periodicidade, caso
veriﬁque que se tornou insuﬁciente ou excessiva.
§ 4º Para a efetivação da tutela especíﬁca de que
trata esta Lei, poderá o juiz, de ofício ou mediante requerimento, adotar as medidas necessárias, tais como
imposição de multa por tempo de atraso, remoção de
pessoas e coisas, aquisição de equipamento e suspensão das atividades do veículo de comunicação, se
necessário com requisição de força policial.
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§ 5º A suspensão das atividades do veículo de
comunicação a que se refere o § 4º deste artigo não
será determinada por prazo superior a noventa dias.
Art. 8º Será recusada a divulgação, publicação
ou transmissão de resposta ou retiﬁcação:
I – que não tenha relação com as informações contidas
na matéria a que pretende responder;
II – que pretenda refutar informações ou declarações
baseadas em inquéritos, procedimentos ou processos, administrativos ou judiciais, em curso,
desde que não sejam reservados, sigilosos ou
façam juízo de condenação;
III – que contenha expressões caluniosas, difamatórias ou injuriosas a respeito do veículo de comunicação social que tenha divulgado, publicado
ou transmitido o agravo, bem como sobre seus
responsáveis ou terceiros;
IV – que se reﬁra a terceiros, em condições que criem
para estes igual direito de resposta;
V – que vise a rebater matéria crítica às leis e atos
do Poder Legislativo ou destinada a demonstrar
sua inconveniência ou inoportunidade;
VI – que tenha por objeto:
a) a crítica literária, teatral, artística, cientíﬁca ou desportiva, salvo se esta contiver calúnia, difamação ou injúria.
b) a reprodução, integral ou resumida,
de relatórios, pareceres, decisões ou atos
proferidos pelos órgãos das Casas legislativas, desde que a matéria não seja reservada
ou sigilosa;
c) a reprodução integral, parcial ou abreviada, a notícia, crônica ou resenha dos debates escritos ou orais, perante juízes e tribunais, bem como a divulgação de despachos e
sentenças e de tudo quanto for ordenado ou
comunicado por autoridades judiciais;
d) a divulgação de articulados, quotas ou
alegações produzidas em juízo pelas partes
ou seus procuradores;
e) a divulgação, a discussão e a crítica
de atos e decisões do Poder Executivo e seus
agentes, desde que não se trate de matéria
de natureza reservada ou sigilosa.
Art. 9º O juiz prolatará a sentença no prazo máximo de trinta dias, contado do ajuizamento da ação,
salvo na hipótese de conversão do pedido em reparação por perdas e danos.
Parágrafo único. As ações judiciais destinadas
a garantir a efetividade do direito de resposta ou retiﬁcação previsto nesta Lei processam-se durante as
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férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas.
Art. 10. Das decisões proferidas nos processos
submetidos ao rito especial estabelecido nesta Lei cabem recursos sem efeito suspensivo.
Art. 11. A gratuidade da resposta ou retiﬁcação
divulgada pelo veículo de comunicação não abrange
as custas processuais nem exime o autor do ônus da
sucumbência.
Parágrafo único. Incluem-se entre os ônus da
sucumbência os custos com a divulgação, publicação ou transmissão da resposta ou retiﬁcação, caso
a decisão judicial favorável ao autor seja reformada
em deﬁnitivo.
Art. 12. Os pedidos de reparação ou indenização
por danos morais, materiais ou à imagem serão deduzidos em ação própria, salvo se o autor, desistindo
expressamente da tutela especíﬁca de que trata esta
Lei, os requerer, caso em que processo seguirá pelo
rito ordinário.
§ 1º O ajuizamento de ação cível ou penal contra o veículo de comunicação ou seu responsável com
fundamento na divulgação, publicação ou transmissão
ofensiva não prejudica o exercício administrativo ou
judicial do direito de resposta ou retiﬁcação previsto
nesta Lei.
§ 2º A reparação ou indenização dar-se-á sem
prejuízo da multa a que se refere o § 3º do art. 7º.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

mídia com a sociedade, de forma a assegurar justiça
e segurança jurídica.
Referimo-nos particularmente às regras que disciplinam o direito de resposta do ofendido. Em nosso
entendimento, conquanto assegurado no plano constitucional, esse direito necessita de normas infraconstitucionais de organização e procedimento que tornem
possível seu efetivo exercício. Consideramos que os
Códigos Civil e Penal não têm detalhamento suﬁciente
para a especiﬁcidade dessa demanda.
Nesse sentido, o projeto que ora apresentamos à
consideração dos ilustres pares tem por escopo tornar
possível o que era praticamente inviável sob a égide
da Lei nº 5.250, de 1967: impedir que os agravos veiculados pela mídia, em qualquer de suas modalidades,
permaneçam impunes. Nesse sentido, presta uma homenagem ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da
Constituição), ao garantir ao ofendido a possibilidade
de apresentar dialeticamente as suas razões, a bem
da veracidade das informações, da segurança jurídica
e da paz social.
Cumpre esclarecer que a proposição busca dar
concretude ao disposto no inciso V do art. 5º constitucional:

Justiﬁcação

E porque a resposta constitui direito fundamental,
não se deve admitir obstruções que impeçam o seu
pleno exercício. Trata-se de conferir a um direito fundamental a eﬁcácia e a efetividade que dele se esperam,
consoante o § 1º do art. 5º da Constituição: “as normas
deﬁnidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata”.
São essas as razões que justiﬁcam a apresentação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 5 de abril de 2011. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.

A proposição que ora submetemos à apreciação
desta Casa tem por objetivo oferecer rito especial e
célere às respostas a ofensas levadas à mídia, que,
até o julgamento da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) nº 130 pelo Supremo
Tribunal Federal, eram submetidas à Lei de Imprensa
(Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967).
A propósito, em boa hora nossa Suprema Corte
considerou incompatível com o texto constitucional a
mencionada Lei de Imprensa. Tratava-se de diploma
anacrônico, concebido sob os inﬂuxos de um período
autoritário e de aplicabilidade praticamente nula. De
fato, sempre sobressaíram suas inconformidades com
a Constituição em vigor e seus preceitos democráticos,
libertários e igualitários.
Consideramos, porém, que a retirada do diploma
legal do ordenamento jurídico deixou um vácuo que
precisa ser preenchido com um novo marco normativo. Consentâneo com a atual ordem constitucional,
esse novo regramento se faz necessário a ﬁm de que
sejam adequadamente disciplinadas as relações da

Art. 5º ...................................................
..............................................................
V – é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem.
..............................................................

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967
Regula a liberdade de rnanifestação
do pensamento e de informação.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
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TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2011
Altera os arts. 165, 277 e 306 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), para retirar a exigência
de dosagem alcoólica.
Art. 1º Os arts. 165, 277 e 306 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 165. Praticar a conduta tipiﬁcada no
art. 306 deste Código:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, independentemente das sanções penais
e cíveis cabíveis.
Medida Administrativa – retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
e recolhimento do documento de habilitação.
. ....................................................” (NR)
..............................................................
“Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou
que for alvo de ﬁscalização de trânsito, sob
suspeita de dirigir sob a inﬂuência de álcool,
pode ser submetido a testes de alcoolemia,
exames clínicos, perícia ou outro exame que,
por meios técnicos ou cientíﬁcos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam
certiﬁcar seu estado.
§ 1o Medida correspondente aplica-se no
caso de suspeita de uso de substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.
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§ 2o As infrações previstas nos arts. 165
e 306 deste Código poderão também ser caracterizadas pelo agente de trânsito ou outra
autoridade competente, mediante a obtenção
de outras provas em direito admitidas, como
testemunhal ou documentária, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor
apresentados pelo condutor.” (NR)
..............................................................
“Art. 306. Conduzir veículo automotor, na
via pública, sob a inﬂuência de álcool ou de
qualquer substância psicoativa que determine
dependência:
Penas – detenção, de seis meses a três
anos, multa e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, alterou
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997), determinando grau especíﬁco de concentração de álcool no sangue para se
caracterizar o crime de embriaguez ao volante. Não
se faz mais menção à simples “inﬂuência de álcool”
como outrora. Agora, a lei exige, para a comprovação
da ebriedade, a constatação de uma determinada dosagem de álcool (0,6 g/l).
Para a comprovação do crime constante do art.
306 do CTB, mister se faz atualmente o exame químico
– toxicológico de sangue e/ou o teste por aparelho de ar
alveolar pulmonar (etilômetro), ou seja, exames e testes
que determinem com segurança a taxa de alcoolemia,
cujas respectivas equivalências estão deﬁnidas no art.
2º, I e II, do Decreto nº 6.488, de 19 de junho de 2008,
nos termos do parágrafo único do referido art. 306.
Hoje não resta dúvida de que somente a comprovação da referida concentração por meio de exames periciais e testes legalmente previstos ensejará
a responsabilização criminal.
É interessante notar que, a partir da referida alteração legal, na verdade, só é preso em ﬂagrante por direção sob efeito de álcool e, condenado, quem quiser!
É notório o conhecimento de que ninguém pode
ser compelido a produzir prova contra si mesmo. Assim
sendo, os exames e testes sobreditos só serão realizados se o suspeito decidir livremente colaborar. Quando
ele se negar, a prova será impossível, já que ninguém,
nem mesmo um médico ou policial mais experimentado, é capaz de determinar as taxas de alcoolemia por
meio de um mero exame clínico do infrator.
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Lembremos que, atualmente, os meios variados
de comprovação da infração previstos nos arts. 276
e 277 do CTB referem-se tão-somente à infração administrativa do art. 165 do mesmo CTB, claramente
distinguida pela dosagem etílica da infração penal do
art. 306 do mesmo diploma.
Mas, no presente projeto, propomos a sistematização de alterações nos arts. 165 e 277 do CTB, indicando a conduta proibida como referência a tipiﬁcada
no art. 306 do CTB, que será apurada na seara jurídica
adequada, seja a administrativa ou penal. Ressalte-se
que a doutrina jurídica admite a possibilidade de punição de uma mesma conduta reprovável, tanto na esfera
penal como na esfera administrativa, sem violação do
princípio do non bis in idem.
Assim, propomos que a infração prevista no art.
306 deste Código possa também ser caracterizada
pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras
provas em direito admitidas, como testemunhal ou documentária, acerca dos notórios sinais de embriaguez,
excitação ou torpor apresentados pelo condutor. Criamos alternativas permitidas em direito, tornando mais
claros os ditames para apuração da conduta proibida
de dirigir sob inﬂuência de álcool.
Não se pode conceber como razoável que o Estado se veja privado de exercer o seu poder punitivo,
simplesmente, porque o réu exerce o seu direito de
não produzir prova contra si. Há de se admitir a comprovação do estado de embriaguez por outros meios
idôneos que serão apurados de acordo com regime
jurídico adequado, seja administrativo ou penal.
Diante dessas considerações, conclamamos os
ilustres Pares para a aprovação deste projeto, que,
transformado em lei, certamente, aperfeiçoará o Código
de Trânsito Brasileiro. – Senador Magno Malta.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Vide texto compilado
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
....................................................................................
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Art. 165. Dirigir sob a inﬂuência de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de
2008)
Infração – gravíssima; (Redação dada pela Lei
nº 11.705, de 2008)
Penalidade – multa (cinco vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Redação dada
pela Lei nº 11.705, de 2008)
Medida Administrativa – retenção do veículo até
a apresentação de condutor habilitado e recolhimento
do documento de habilitação. (Redação dada pela Lei
nº 11.705, de 2008)
Parágrafo único. A embriaguez também poderá
ser apurada na forma do art. 277.
Art. 277. Todo condutor de veículo automotor,
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
ﬁscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a
inﬂuência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por
meios técnicos ou cientíﬁcos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certiﬁcar seu estado.
(Redação dada pela Lei nº 11.275, de 2006)
§ 1o Medida correspondente aplica-se no caso de
suspeita de uso de substância entorpecente, tóxica ou
de efeitos análogos.(Renumerado do parágrafo único
pela Lei nº 11.275, de 2006)
§ 2o No caso de recusa do condutor à realização
dos testes, exames e da perícia previstos no caput
deste artigo, a infração poderá ser caracterizada mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas
pelo agente de trânsito acerca dos notórios sinais de
embriaguez, excitação ou torpor, resultantes do consumo de álcool ou entorpecentes, apresentados pelo
condutor. (Incluído pela Lei nº 11.275, de 2006)
§ 2o A infração prevista no art. 165 deste Código
poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas,
acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação
ou torpor apresentados pelo condutor. (Redação dada
pela Lei nº 11.705, de 2008)
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer
dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob
a inﬂuência de qualquer outra substância psicoativa
que determine dependência: (Redação dada pela Lei
nº 11.705, de 2008) Regulamento
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Penas – detenção, de seis meses a três anos,
multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia,
para efeito de caracterização do crime tipiﬁcado neste
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 143, DE 2011
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal de Oeiras (UFO), no
Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Universidade Federal de Oeiras (UFO), com sede no
Município de Oeiras, no Estado do Piauí.
Art. 2º A UFO terá por objetivo ministrar ensino
superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do
conhecimento e promover extensão universitária.
Art. 3º Com o objetivo de implementar o disposto
no art. 1º, o Poder Executivo ﬁca autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções gratiﬁcadas
necessárias ao funcionamento do campus;
II – dispor sobre a organização, as competências, as
atribuições, a denominação das unidades e dos
cargos, suas especiﬁcações e funções, bem como
sobre o processo de implantação e de funcionamento do campus;
III – lotar, no campus, os servidores necessários ao
seu funcionamento, mediante a criação de cargos, e a transferência e transformação de cargos
efetivos vagos dos quadros de pessoal dos órgãos e entidades da administração federal direta,
autárquica e fundacional.
Art. 4º A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da UFO serão deﬁnidas em estatuto e
nas normas legais pertinentes, observado o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Art. 5º A criação da UFO subordina-se à prévia
consignação, no Orçamento da União, das dotações
necessárias ao seu funcionamento.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Constituição Federal, em seu art. 3º, II e III, estabelece como objetivos fundamentais da República
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a garantia do desenvolvimento nacional e a redução
das desigualdades sociais e regionais. A ampliação
das oportunidades de acesso à educação superior
pública e gratuita é imprescindível para atingir esses
objetivos.
Entretanto, ainda que o Governo Federal tenha
retomado, nos últimos anos, a expansão da rede de
universidades federais, com a criação de novas instituições de ensino e o incremento de vagas na graduação,
persistem em diversas localidades gargalos injustiﬁcáveis na oferta de cursos superiores de qualidade e na
geração de conhecimentos aplicados à realidade local.
O déﬁcit de instituições e de vagas é particularmente
sensível na região Nordeste, que detém baixos indicadores de oferta desse nível de ensino.
Entendemos que o País não deve medir esforços para garantir acesso à qualiﬁcação dos seus estudantes. E não apenas para diminuir o atraso a que o
País foi submetido. É preciso que o Brasil avance, de
modo criativo e proativo, em relação às transformações
do setor produtivo. Para que os frutos desse processo sejam bem distribuídos, impõe-se, como medida
emergencial, a descentralização de oportunidades de
formação superior.
É por defender essa ideia e acreditar que seja
rica em resultados signiﬁcativos no combate às desigualdades que sugerimos ao Poder Executivo que
instale campus universitário no Município de Oeiras,
no Estado do Piauí.
O Estado do Piauí conta com 224 municípios e
uma população de cerca de 3,1 milhões de habitantes.
Mas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o
número de alunos matriculados nos cursos de graduação da educação superior no Estado, no ano de
2009, foi de apenas 79.479. Desses, cerca de metade
frequentava instituições privadas, situação que reﬂete
o modelo excludente de educação superior que se implantou no País. No Piauí, cabe informar, existem duas
universidades – uma federal, a Universidade Federal
do Piauí (UFPI), e uma estadual, a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) –, que receberam, em 2009,
ainda segundo o INEP, 41.311 matrículas, das quais
23.229 na capital. Não há centros universitários no Estado, havendo 160 faculdades, das quais apenas uma
é pública, localizada na capital. A concentração das
faculdades na capital é impressionante, com 29.670
matriculados, contra 6.416 no interior do estado. A soma
de estudantes de instituições superiores públicas e privadas, em Teresina, atinge 52.899 matrículas, 67% do
contingente dos estudantes matriculados.
Oeiras, que dista 313 km da capital, é um município da microrregião de Picos, posta no centro do Piauí,
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com 2.702 km². Localiza-se a uma latitude 07º01’30”
Sul e a uma longitude 42º07’51” Oeste e sua população, segundo o último censo, é de 35.646 habitantes.
A cidade tem origem em uma capela fundada em 1695
e dedicada a Nossa Senhora da Vitória. O povoado foi
elevado a vila e sede de Concelho em 1712. Tornou-se
capital da província do Piauí em 1758, permanecendo
como centro das decisões políticas por quase cem anos,
quando a sede do governo se transferiu para Teresina. A cidade prosperou principalmente com a criação
de gado e guardou um patrimônio histórico dos mais
valiosos, com seus casarões coloniais e monumentos
dos séculos XVIII e XIX que remontam à colonização
do Piauí. Pois bem, a cidade não possui campus da
UFPI e os cursos instalados pela UESPI na cidade,
como o de Pedagogia, que teve seu reconhecimento
denegado, passam por situação calamitosa, demonstrando a necessidade de instituição federal de ensino
superior ali criar cursos e garantir seu desenvolvimento e qualidade.
A par disso, e tendo em conta que as oportunidades educativas oferecidas pelas instituições de
ensino superior no Piauí se mostram, até aqui, deveras restritas à capital e às cidades mais populosas,
e, ainda assim, não necessariamente vinculadas às
peculiaridades econômicas locais, é que vislumbramos a relevância da presença dessa instituição no
Município de Oeiras.
No presente projeto, propomos a criação de uma
nova instituição, voltada para o atendimento da população de Oeiras e adjacências. A exemplo da UFPI e
da UESPI, acreditamos que a Universidade Federal de
Oeiras beneﬁciará diversos municípios limítrofes. Sua
constituição dará agilidade e rapidez aos processos
de desenvolvimento, além de favorecer a economia
em escala regional e local.
É fundamental, portanto, envidar esforços para
que a expansão da educação superior universitária
se concretize de modo a beneﬁciar o contingente populacional da referida região do Piauí, mormente os
estratos de mais baixa renda, que requerem a oferta
de cursos de graduação e pós-graduação gratuitos.
Ademais, faz-se necessário fomentar a realização de
projetos de pesquisa relevantes para a realidade local, bem como de iniciativas de extensão capazes de
beneﬁciar toda a comunidade da região.
Desse modo, tendo em conta a importância do
presente para o desenvolvimento do Estado do Piauí
e sua pertinência em face do atual projeto federal de
interiorização da educação superior, conclamo o apoio
de meus ilustres Pares congressistas para sua aprovação. – Senador Ciro Nogueira.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Texto compilado
....................................................................................
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos,
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
....................................................................................
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
....................................................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – ULYSSES GUIMARÃES, Presidente – Mauro Benevides, 1º Vice-Presidente
– Jorge Arbage, 2º Vice-Presidente – Marcelo Cordeiro,
1.º Secretário – Mário Maia, 2º Secretário – Arnaldo Faria de Sá, 3º Secretário – Benedita da Silva, 1º Suplente
de Secretário – Luiz Soyer, 2º Suplente de Secretário –
Sotero Cunha, 3.º Suplente de Secretário – Bernardo
Cabral, Relator Geral – Adolfo Oliveira, Relator Adjunto
– Antônio Carlos Konder Reis, Relator Adjunto – José
Fogaça, Relator Adjunto – Abigail Feitosa.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e encaminhados às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que
passo a ler.
É lido o seguinte:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e encaminhado à Comissão competente.
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São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– As Propostas de Emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI
Titular: Senador Demóstenes Torres.
Suplente: Senador Jayme Campos.
Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo – CDR
Titular: Senadora Maria do Carmo Alves.
Suplente: Senador José Agripino.
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária _
CRA

OF. Nº 33/2011-GLDEM
Brasília, 5 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indicamos as seguintes
substituições dos Srs. Senadores do Partido Democratas para compor as seguintes Comissões Permanentes
do Senado Federal, a saber:
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE
Titulares: Senadores José Agripino e Demóstenes Torres.
Suplentes: Senador Jayme Campos e Senadora
Maria do Carmo.

Titular: Senador Jayme Campos.
Suplente: Senador Demóstenes Terrões.
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicações e Informática – CCT
Titular: Senador José Agripino.
Suplente: Senadora Maria do Carmo Alves.
Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas no Senado Federal.

Ofício nº 79/11-GLPSDB

Comissão de Assuntos Sociais – CAS
Titular: Senador Jayme Campos.
Suplente: Maria do Carmo Alves
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania –
CCJ
Titular: Senador Demóstenes Torres.
Suplente: Senador José Agripino.
Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE
Titulares: Senadora Maria do Carmo Alves e Senador José Agripino.
Suplentes: Senadores Jayme Campos e Demóstenes Torres.
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA
Titular: Senador Demóstenes Torres.
Suplente: Senador Jayme Campos.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa – CDH
Titular: Senador Demóstenes Torres.
Suplente: Senador José Agripino.
Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional – CRE
Titular: Senador José Agripino.
Suplente: Senador Demóstenes Torres.

Brasília, de abril de 2011
Senhor Presidente,
Indico o Senador Cyro Miranda para acompanhar
os procedimentos necessários à realização da edição
anual do Projeto Jovem Senador, em substituição ao
Senador Paulo Bauer.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência designa o Senador Mozarildo
Cavalcanti, para integrar, como suplente, a Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, nos termos do Ofício nº 76/2011 – GLPTB, encaminhado pela liderança
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 76/2011/GLPTB
Brasília, 5 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o
Senador Mozarildo Cavalcanti para integrar a Comis-
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são de Agricultura e Reforma Agrária – CRA, como
membro suplente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Senador Gim Argello, Líder do PTB.

Of. nº 56/2011/CAE

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 1º de março, foi aprovado
o Requerimento nº 6 de 2011-CAE, cuja cópia segue
anexa, para criação da Subcomissão Temporária de
Avaliação da Política Fiscal, com a ﬁnalidade de “acompanhar e avaliar o desempenho da política ﬁscal implementada pelo Governo e suas consequências para
a gestão da política macroeconômica”.
Informo, ainda, que, na 8ª Reunião Ordinária,
desta Comissão, realizada em 5 de abril, foi deﬁnido
o prazo de funcionamento da referida subcomissão
até o ﬁnal da presente sessão legislativa ordinária e
foram designados os cinco membros titulares e cinco
suplentes da subcomissão, conforme o art. 89, IV, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

São lidos os seguintes:
OF. 55/2011/CAE
Brasília, 5 de abril de 2011
Assunto: criação de subcomissão e designação
de seus membros.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 3ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 1º de março, foi aprovado
o Requerimento nº 1 de 2011-CAE, cuja cópia segue
anexa, para criação da Subcomissão Permanente de
Avaliação do Sistema Tributário Nacional, com a ﬁnalidade de “Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional”.
Informo, ainda, que, na 8ª Reunião, Ordinária,
desta Comissão, realizada em 5 de abril, foram designados os cinco membros titulares e cinco suplentes
da referida subcomissão, conforme o art. 89, IV, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
REQUERIMENTO Nº 1, DE 2011 – CAE
Requeiro, nos termos do art. 49, X e o art. 52, XV
da Constituição Federal, combinado com o art. 73, do
RISF, a criação, no âmbito da Comissão de Assuntos
Econômicos de Subcomissão Permanente, para “Avaliar
a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional”.
Justiﬁcação
A Emenda Constitucional nº 42, de 2003, promulgada em 19 de dezembro de 2003, incluiu no artigo
52, o inciso XV, atribuindo ao Senado Federal, competência de “avaliar periodicamente a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus
componentes, e o desempenho das administrações
tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal
e dos Municípios”.
Para que o Senado Federal tenha os instrumentos para cumprir esse mandamento constitucional, entendo que a Subcomissão, no âmbito da Comissão de
Assuntos Econômicos será o fórum adequado.
Sala da Comissão, 23 de fevereiro de 2011. –
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Brasília, 5 de abril de 2011
Assunto: Criação de subcomissão e designação de
seus membros

REQUERIMENTO Nº 6 DE 2011 –CAE
Solicita a criação de Subcomissão
Temporária destinada a acompanhar e avaliar o desempenho da política ﬁscal implementada pelo governo.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 73 do Regimento
Interno do Senado Federal, a criação, no âmbito desta
Comissão de Assuntos Econômicos, de Subcomissão
Temporária, composta por 5 (cinco) membros titulares
e igual número de suplentes, destinada a acompanhar
e avaliar o desempenho da política ﬁscal implementada
pelo Governo e suas consequências para a gestão da
política macroeconômica.
Justiﬁcação
A política ﬁscal ocupa papel de destaque na avaliação da política econômica recente. Questões como
a expansão dos gastos públicos, a necessidade de
projetos de investimentos e de infra-estrutura, a sustentabilidade da dívida pública e o controle da inﬂação
exigem o aprofundamento das discussões sobre o
papel que cabe à política ﬁscal na gestão da política
macroeconômica do País.
O recente anúncio de que o Governo Federal irá
promover um corte imediato de despesas da ordem de
R$50 bilhões justiﬁca a criação da Subcomissão. Além
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do mais, é consenso entre especialistas a tese de que
a economia precisa de um ajuste ﬁscal com elementos
voltados para uma correção de longo prazo.
Portanto, para que o Senado Federal possa acompanhar com mais rigor a condução da política ﬁscal
atual, solicito apoio dos meus nobres pares para a
aprovação deste requerimento.
Sala da Comissão, 23 de fevereiro de 2011. –
Senador Flexa Ribeiro – Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira e Romero
Jucá enviaram discursos à mesa, que serão publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com
o inciso I, § 2º do art. 210.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Piauí, meu querido Estado, tem
grandes potencialidades. É rico em recursos naturais,
o que exige uma política permanente de investimentos
em infraestrutura no setor turístico e de divulgação de
suas belezas, aliada à preservação ambiental.
Por isso, não poderia deixar de citar, nesta tribuna,
Parnaíba, segunda maior cidade do Piauí e de grande
potencial turístico, onde se localiza o Porto das Barcas.
E é justamente sobre ele que desejo me pronunciar
neste momento. Dotada de uma beleza exuberante,
constitui-se de um importante centro cultural e dispõe
de excelente área de lazer e destinação turística.
Atualmente, passa por um processo de revitalização com a reestruturação de antigos prédios, armazéns em restaurantes, museus, lojas de artesanato,
pousadas e sedes de operadoras de ecoturismo que
promovem passeios para o Delta do Parnaíba, o único
delta da América em mar aberto.
E, para dar sustentabilidade a essa louvável iniciativa, a Secretaria Municipal de Turismo irá viabilizar,
ainda este mês, no dia 30, o posto de informações turísticas do Porto das Barcas, desativado desde o ano de
2009, e que será transformado em posto misto (PPO).
Dotado de um policiamento ostensivo, ele também
servirá de apoio aos turistas, em caráter permanente,
e será administrado pela Associação das Empresas
Turísticas da Rota das Emoções (AETRE) em conjunto
com o Trade Turístico, além de contar com o apoio do
SEBRAE e do setor privado, abrangendo toda a área
do centro de Parnaíba e bairros circunvizinhos.
Outra boa notícia que gostaria de compartilhar
com as Srªs e Srs Senadores é a de que Parnaíba, nos
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Capacidade Empreendedora e Liderança Coach, que
tem a missão de estruturar 65 destinos turísticos com
padrão de qualidade internacional. Além disso, está
previsto para acontecer, no período de primeiro a três
de junho próximo, o Congresso Regional de Unidades
de Conservação do Delta do Parnaíba, uma parceria
entre a Secretaria de Turismo e a Universidade Federal do Piauí/UFPI.
Quero aproveitar para destacar que continuarei
buscando recursos em diversos ministérios, bem como
defender projetos para a implantação de mais programas para capacitar os moradores não só de Parnaíba,
mas de localidades com elevado potencial turístico. Já
iniciei, portanto, juntamente com a bancada do Piauí e
com o Secretário de Turismo, Sílvio Leite, em audiência
com o Ministro do Turismo, uma pauta de ações prioritárias para o desenvolvimento turístico do Piauí.
Concluindo, Srªs e Srs. Senadores, quero agradecer a atenção de todos e reiterar meu grande desejo de elevar o nome do Piauí em todo o país e no
exterior, de modo a atrair visitantes e aquecer a economia local.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, no ano 2000, os países membros da
Organização das Nações Unidas (ONU) reuniram-se
para estabelecer, no documento intitulado Declaração
do Milênio, os ditos Objetivos do Milênio, que incluem
uma série de iniciativas e medidas a serem tomadas
pelos governos, com o objetivo de reduzir a pobreza
em todos os países do mundo, e de garantir os direitos
humanos fundamentais aos seus povos.
No que tange aos tópicos de saúde dos Objetivos
do Milênio, é forçoso reconhecer que muito trabalho há
de ser feito para que o mundo eleve seus indicadores,
conforme previsto, até o ano de 2015. De fato, segundo
dados da ONU, havia no mundo, em 2008, um bilhão e
quatrocentos milhões de pessoas vivendo na pobreza
extrema, sendo que perto de um bilhão passam fome.
Considerados dados dos os países membros da instituição, 9 milhões e setecentas mil crianças, aproximadamente, morrem todos os anos, antes mesmo de
completar cinco anos de idade.
A luta na esfera da saúde pública é fundamental
para o atingimento dos Objetivos do Milênio, na medida em que a promoção da saúde pública eleva, diretamente, a qualidade de vida e a capacidade laboral
das sociedades, reduzindo, portanto, os indicadores
de pobreza no mundo.
No ano de 2008, Brasília sediou a Primeira Conferência Brasileira de Monitoramento dos Objetivos de
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Desenvolvimento do Milênio no Setor Saúde, e a Primeira
Conferência Internacional de Monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Setor Saúde, em
que se discutiram temas como a redução da mortalidade
na infância, melhorias na saúde materna e o combate
à AIDS, à malária e a outras doenças. Discutiram-se,
igualmente, as estratégias possíveis para os países
atingirem os ambicionados Objetivos do Milênio.
Em setembro de 2010, Nova Iorque sediou reunião
de Chefes de Estado sobre o assunto, ocasião em que
se aprovou a “Cúpula de Revisão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”. Na reunião, o Ministério da
Saúde do Brasil lançou o Portal Objetivos do Milênio,
dando conta das iniciativas brasileiras no campo da saúde para que o País conquiste as metas pactuadas.
Entendemos fundamental a iniciativa co-patrocinada pelo Ministério das Relações Exteriores e o
Ministério da Saúde para que o Brasil possa fazer todos os ajustes ﬁnos na sua política de saúde pública,
de modo a atingirmos os Objetivos do Milênio. Mais
do que a imagem internacional do Brasil, é a saúde
de nossa sociedade que está em jogo, de modo que
a conquista dos Objetivos do Milênio até 2015 é do
mais alto interesse de nossa sociedade.
O Senado Federal congratula-se com todos os
brasileiros que, direta ou indiretamente, trabalham,
diuturnamente, para que a nossa saúde pública atinja
patamares de qualidade mais elevados a cada dia.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a
seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 105, de 2011, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2010.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 106, de 2011, de au-
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toria da Comissão de Assuntos Econômicos,
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2010.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 107, de 2011, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2011.
4
PARECER Nº 52, DE 2011
Discussão, em turno único, do Parecer nº
52, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, que submete à apreciação do Senado Federal 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.
5
PARECER Nº 53, DE 2011
Discussão, em turno único, do Parecer nº
53, de 2011, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
ELVINO DE CARVALHO MENDONÇA para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE
do Ministério da Justiça, na vaga do Senhor
César Costa Alves de Mattos.
6
REQUERIMENTO Nº 271, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 271, de 2011, de autoria do Senador Acir
Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 3, de 2007 (tramitando em
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº
153, de 2007), além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 24
minutos.)
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Ata da 43ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 6 de Abril de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Wilson Santiago,
da Sra. Vanessa Grazziotin e dos Srs. Blairo Maggi, João Pedro e Eduardo Amorim
(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encerra-se às 22 horas e 1 minuto)
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições
constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa,requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as seguintes informações:
1. O Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, ou os órgãos diretamente
ligados à Pasta, inclusive da administração
indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos últimos 4
(quatro) anos ou realizaria concurso no ano
de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta, inclusive da administração
indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e dos órgãos diretamente ligados à Pasta a
ausência de nomeação dos concursados no
ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu, por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
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a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 353, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro do Esporte, as seguintes
informações:
1. O Ministério do Esporte ou os órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos
últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso
no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério do Esporte e dos órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
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3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
do Esporte e dos órgãos diretamente ligados
à Pasta a ausência de nomeação dos concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 354, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pela Senhora Ministra do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, as seguintes informações:
1. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou os órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram concurso público
para preenchimento dos seus cargos nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso
no ano de 2011?
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Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta, inclusive da administração
indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
e dos órgãos diretamente ligados à Pasta a
ausência de nomeação dos concursados no
ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 359, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, as seguintes informações:
1. O Ministério do Trabalho e Emprego
ou os órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram
concurso público para preenchimento dos seus
cargos nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e dos
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério do
Trabalho e Emprego e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta a ausência de nomeação dos
concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
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no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 360,DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro das Relações Exteriores, as seguintes informações:
1. O Ministério das Relações Exteriores
ou os órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram
concurso público para preenchimento dos seus
cargos nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério das Relações Exteriores
e dos órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
das Relações Exteriores e dos órgãos diretamente ligados à Pasta a ausência de nomeação
dos concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
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que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 361, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Saúde, as seguintes
informações:
1. O Ministério da Saúde ou os órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos
últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso
no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério da Saúde e dos órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
da Saúde e dos órgãos diretamente ligados à
Pasta a ausência de nomeação dos concursados no ano de 2011?
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Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu, por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 362, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro dos Transportes, as seguintes
informações:
1. O Ministério dos Transportes ou os
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta, realizaram concurso
público para preenchimento dos seus cargos
nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério dos Transportes e dos
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
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b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
dos Transportes e dos órgãos diretamente ligados à Pasta a ausência de nomeação dos
concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu, por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 363, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Fazenda, as seguintes
informações:
1. O Ministério da Fazenda ou os órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos
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últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso
no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério da Fazenda e dos órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
da Fazenda e dos órgãos diretamente ligados
à Pasta a ausência de nomeação dos concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 364, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro da Integração Nacional, as seguintes informações:
1. O Ministério da Integração Nacional
ou os órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram
concurso público para preenchimento dos seus
cargos nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no âmbito do Ministério da Integração Nacional e dos
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério da
Integração Nacional e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta a ausência de nomeação dos
concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
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no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 365, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Justiça, as seguintes
informações:
1. O Ministério da Justiça ou os órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos
últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso
no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério da Justiça e dos órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
da Justiça e dos órgãos diretamente ligados
à Pasta a ausência de nomeação dos concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Go-
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verno. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 366, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas, pela Senhora Ministra da Cultura, as seguintes
informações:
1. O Ministério da Cultura ou os órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos
últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso
no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério da Cultura e dos órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
da Cultura e dos órgãos diretamente ligados
à Pasta a ausência de nomeação dos concursados no ano de 2011?
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Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 367, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro das Cidades, as seguintes
informações:
1. O Ministério das Cidades ou os órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos
últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso
no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no âmbito do Ministério das Cidades e dos órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
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b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
das Cidades e dos órgãos diretamente ligados
à Pasta a ausência de nomeação dos concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(Á Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, as seguintes informações:
1. O Ministério da Ciência e Tecnologia
ou os órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram
concurso público para preenchimento dos seus
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cargos nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia
e dos órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério da
Ciência e Tecnologia e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta a ausência de nomeação dos
concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 369, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro das Comunicações, as seguintes
informações:
1. O Ministério das Comunicações ou os
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta, realizaram concurso
público para preenchimento dos seus cargos
nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério das Comunicações e dos
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
das Comunicações e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta a ausência de nomeação dos
concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
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que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 370, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pela Senhora Ministra do Meio Ambiente, as seguintes
informações:
1. O Ministério do Meio Ambiente ou os
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta, realizaram concurso
público para preenchimento dos seus cargos
nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério do Meio Ambiente e dos
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
do Meio Ambiente e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta a ausência de nomeação dos
concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu , por tempo indeterminado,
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os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 371, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro da Previdência Social, as seguintes informações:
1. O Ministério da Previdência Social ou
os órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram
concurso público para preenchimento dos seus
cargos nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no âmbito do Ministério da Previdência Social e dos
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órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
da Previdência Social e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta a ausência de nomeação dos
concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu, por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 373, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
pela Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e
Gestão, as seguintes informações:
1. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou os órgãos diretamente
ligados à Pasta, inclusive da administração
indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos últimos 4
(quatro) anos ou realizaria concurso no ano
de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão e dos órgãos diretamente ligados à
Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão e dos
órgãos diretamente ligados à Pasta a ausência de nomeação dos concursados no ano
de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu, por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
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cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 374, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Defesa, as seguintes
informações:
1. O Ministério da Defesa ou os órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta, realizaram concurso público para preenchimento dos seus cargos nos
últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso
no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério da Defesa e dos órgãos
diretamente ligados à Pasta, inclusive da administração indireta?
a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
da Defesa e dos órgãos diretamente ligados
à Pasta a ausência de nomeação dos concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
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de março último, suspendeu, por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 375, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro de Minas e Energia, as seguintes
informações:
1. O Ministério de Minas e Energia ou os
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta, realizaram concurso
público para preenchimento dos seus cargos
nos últimos 4 (quatro) anos ou realizaria concurso no ano de 2011?
Em caso aﬁrmativo:
a) os aprovados foram nomeados?
b) há excedentes a serem nomeados?
2. Qual é o quantitativo de cargos no
âmbito do Ministério de Minas e Energia e dos
órgãos diretamente ligados à Pasta, inclusive
da administração indireta?
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a) há quantos cargos vagos no quadro
de pessoal?
b) quantos servidores se aposentaram
nos últimos 4 (quatro) anos?
c) quantos servidores adquirirão direito
à aposentadoria no ano de 2011?
3. Qual o impacto para a administração
pública e para o funcionamento do Ministério
de Minas e Energia e dos órgãos diretamente
ligados à Pasta a ausência de nomeação dos
concursados no ano de 2011?
Justiﬁcação
A Portaria nº 39 da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 28
de março último, suspendeu, por tempo indeterminado,
os efeitos de publicações anteriores que autorizavam
a realização de novos concursos e o preenchimento
de cargos dos concursos já realizados no âmbito da
administração direta e indireta (autarquias, agências
reguladoras e fundações). A medida faz parte do corte
de R$ 50 bilhões do orçamento anunciados pelo Governo. No entanto, há diversas categorias proﬁssionais
que tiveram os concursos homologados, inclusive com
os aprovados em fase de curso de formação, o que levou inúmeras pessoas a deixarem os seus empregos.
Segundo o disposto no inciso III da referida portaria, a
nomeação dos concursados que estejam concluindo os
cursos de formação não têm a nomeação assegurada,
que dependerá da autorização especíﬁca da Ministra
do Planejamento.
Há o temor de que os efeitos da Portaria, aliado
ao grande contingente de aposentadorias que ocorre
no serviço público afete o regular funcionamento dos
órgãos públicos, sobretudo aqueles ligados à ﬁscalização, como é o caso do Banco do Central do Brasil
e da Receita Federal do Brasil, razão por que reputo
imprescindíveis as informações solicitadas no presente requerimento.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2011. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos regimentais.
Sobre a mesa,requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.

ABRIL10027
2011

Quinta-feira 7

Sobre a mesa,requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa,requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 380, DE 2011
Requer, nos termos do § 2º do art. 50 da
Constituição Federal, combinado com o que
dispõe o art. 216, do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam prestadas, pela Exmº
Sr. Edson Lobão, Ministro de Estado das Minas e Energia, informações sobre os critérios
utilizados para a elaboração da tarifa elétrica praticada pelo Sistema Eletrobras para a
Regiâo Norte, com ênfase para o Estado do
Acre e a respectiva incidência tributária em
relação aos demais estados da região.
Justiﬁcação
É sabido que o Brasil possui uma das maiores
cargas tributárias de todo o mundo, que se diga, por
oportuno, não se reﬂete em termos de qualidade dos
serviços prestados.
Anoto, como exemplo, que o Estado do Acre, em
particular, apresenta uma elevada tarifa elétrica em relação às demais capitais brasileiras. Ademais de ser
uma das regiões dentre as quais, periodicamente, alvo
de apagões que castigam a população e prejudicam a
economia do Estado;
Considerando que os apagões já resultaram,
inclusive, em ações cíveis públicas por parte dos ministérios públicos Federal e Estadual do Acre contra a
União, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
a Eletronorte e a Eletroacre.
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Informações dão conta que as concessionárias já
cobraram indevidamente dos consumidores, de 2002
a 2009, cerca de R$ 7 bilhões baseadas em critérios
sabidamente errôneos, devidamente detectados pelo
Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério Público Federal (MPF).
Com o intuito de atenuar o prejuízo ﬁnanceiro dos
consumidores, na Câmara dos Deputados, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energia Elétrica propôs Projeto de Decreto Legislativo (PDC) que
obriga as concessionárias a ressarcir os R$ 7 bilhões
cobrados indevidamente.
Pormenorizadamente, o Estado do Acre possui
uma das maiores taxas tributárias, com o ICMS incidente sobre as tarifas de energia elétrica, o que encarece
sobremaneira a energia fornecida a uma população,
em sua grande maioria de baixo poder aquisitivo. Existem no Estado do Acre movimentos como o “Menos
imposto mais luz”, que pedem a redução do ICMS na
conta de energia e levando em consideração que o
percentual dos tributos incidentes devem ser do conhecimento do consumidor.
Considerando ﬁnalmente o anúncio da Aneel
este 1º de abril que dez distribuidoras de energia terão suas tarifas atualizadas por conta do calendário e
reajustes anuais.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Petecão,
Líder do PMN.
(À Mesa para decisão)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência designa os Senadores
Fernando Collor e Armando Monteiro para integrarem,
respectivamente, como titular e suplente, a Comissão
Temporária para propor alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil, nos termos do Ofício nº 77/2011/
PTB.
É o seguinte o ofício:
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Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder do
PSDB – Demóstenes Torres, Líder dos Democratas
– Dep. Antônio C. Magalhães Neto, Líder dos Democratas – Duarte Nogueira, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência designa o Senador Ricardo Ferraço para integrar, como suplente, a Comissão de
Assuntos Econômicos, nos termos do Ofício GLPMDB
nº 103/2011, encaminhado pela Liderança do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.
É o seguinte o ofício:

OF. Nº 77/2011/GLPTB
Brasília, 6 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício
SF nº 382/2011, comunico a Vossa Excelência que
indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o
Senador Fernando Collor, como membro titular, e o
Senador Armando Monteiro, como membro suplente,
para integrarem a Comissão Temporária destinada a
propor alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil,
objeto do Requerimento nº 171, de 2011.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu Ofício dos
Líderes do Partido da Social Democracia Brasileira
– PSDB e do Democratas – DEM, na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, indicando o Senador Jayme Campos, em substituição à 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.
É o seguinte o ofício:
Brasília, 6 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que os senadores relacionados abaixo indicam o senador Jayme Campos para exercer o cargo de Líder do Bloco
Parlamentar da Minoria no Congresso Nacional, até
o dia 31 de janeiro de 2012, em substituição a senadora Kátia Abreu.

OF. GLPMDB nº 103/2011
Brasília, 4 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Ricardo Ferraço,
como suplente, na Comissão de Assuntos Econômicos-CAE.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência designa o Deputado
Geraldo Resende, como membro suplente, para integrar
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, em vaga destinada ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, de conformidade com o Ofício OF/GAB/I/Nº 299/2011, da Liderança
do PMDB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
OF/GAB/Nº 299/2011
Brasília, 5 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Geraldo Resende passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
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36, 41, 42, 43, 45, 50 e 51, de 2011, do Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que
foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão
técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 9, 21, 22, 23, 25,
35 e 36, de 2011, respectivamente, e recomendando
seu arquivamento.
São os seguintes os ofícios:
OF. 36/2011/CAE
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 4ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizados em 15 de março, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 9 de 2011 (nº
6/2011-BCB), de 27 de janeiro de 2011, do Banco
Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao
disposto na Lei nº 9.069/1995, o demonstrativo das
emissões do real referentes ao quarto trimestre de
2011, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas, bem como
o relatório da execução da programação monetária. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do OF. Nº 2/2011 – Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
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Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 41/2011/CAE
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 4ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 15 de março, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 21 de 2011 (nº
98-Seses-TCU-Plenário), de 2 de fevereiro de 2011,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC-19
.157/2010-0, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão
Ordinária de 2-2-2011, bem como do Relatório e do
Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão é referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos
decorrentes da operação de crédito autorizada pela
Resolução nº 31 de 2010 desta Casa. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do OF. CAE nº 2/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral.
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OF. 50/2011/CAE

OF. 45/2011/CAE
Brasília, 16 de março de 2011

Brasília, 16 de março de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 5ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 16 de março, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 25 de 2011 (nº
133-Seses-TCU-Plenário), de 9 de fevereiro de 2011,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC-29
.604/2009-4, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão
Ordinária de 9-2-2011, bem como do Relatório e do Voto
o fundamentam. O Acórdão em questão é referente ao
acompanhamento da operação de crédito autorizada
pela Resolução nº 56 de 2009 desta Casa. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão
por meio do OF. CAE nº 2/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do
Amaral,Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 5ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 16 de março, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 35 de 2011 (nº
233-Seses-TCU-Plenário), de 23 de fevereiro de 2011,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC-25
.596/2010-1, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão
Ordinária de 23-2-2011, bem como do Relatório e do
Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão é
referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 49 de 2010 desta Casa.
O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº 2/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – As matérias vão ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 37 e 38, de 2011, do Presidente da Comissão de
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Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do
inteiro teor dos Avisos nºs 4 e 7, de 2011, respectivamente, e recomendando seu arquivamento.
São os seguintes os ofícios:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – As matérias vão ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin.
Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de
lei do Senado que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 144, DE 2011
Dispõe sobre a jornada de trabalho
e a concessão de férias dos trabalhadores de saúde que atuam em unidades
de urgência e emergência de serviços
de saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A duração normal do trabalho dos empregados e dos servidores públicos em unidades
de urgência e emergência de serviços de saúde e
em serviços de emergência pré-hospitalares não
excederá de doze (12) horas diárias e trinta e seis
horas semanais, sendo obrigatória a concessão de
um intervalo para repouso e alimentação de trinta
minutos, não computados na duração da jornada.
Art. 2º Em caso de catástrofes, emergências
de saúde pública ou outra necessidade imperiosa
similar que acarrete risco manifesto à saúde da população, poderá a jornada de que trata o art. 1º ser
prorrogada para a manutenção do atendimento.
§ 1º A remuneração da hora excedente trabalhada nos termos do caput não será inferior à da
hora normal acrescida de cinquenta por cento.
Art. 3º Aos trabalhadores com contrato de
trabalho em vigor na data de publicação desta Lei
é garantida a adequação da jornada de trabalho,
vedada a redução do salário.
Art. 4º Após cada período de doze meses de
vigência do contrato de trabalho, o trabalhador de
que trata o art. 1º terá direito a quarenta dias de
férias, sem prejuízo da remuneração.
§ 1º As férias serão concedidas por ato do
empregador em dois períodos de vinte ( 20) dias
de duração a cada cento e oitenta ( 180 ) dias trabalhados, nos doze meses subsequentes à data em
que o trabalhador tiver adquirido o direito.
§ 2º A época de concessão das férias considerará o atendimento às necessidades do serviço.
Art. 5º Os infratores das disposições desta
Lei incorrerão na sanção cominada no art. 75 da
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sendo
competentes para impô-la as Delegacias Regionais
do Trabalho.
Art. 6º Aplicam-se aos casos não previstos
nesta Lei as disposições da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor em um ano, a
contar da data de sua publicação oficial.
Justificação
O trabalho em serviços de saúde que atendem
urgências e emergências médicas – inclusive aqueles de resgate e transporte de doentes e acidentados
– se caracteriza pela necessidade de concentração,
dedicação e doação do trabalhador, e por possuir
níveis elevados de penosidade e estresse.
Essas características têm reflexos importantes sobre a saúde e o bem-estar dos trabalhadores
que se dedicam a ele, de tal forma que são mais
frequentes entre eles o desgaste físico e mental,
as doenças cardiovasculares como infarto agudo
do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, distúrbio do sono, síndrome de Burnout, depressão,
etilismo e outras doenças provocadas pelo trabalho
estressante, bem como o abandono da ocupação
por outra menos penosa, com prejuízo para nossos
serviços de urgência e emergência, uma vez que
são profissionais que necessitam ser diferencialmente treinados e mantidos atualizados.
É por esse motivo que oferecemos à apreciação dos nobres colegas Senadores essa proposição que objetiva conceder tratamento especial na
regulamentação do trabalho em serviços de saúde
que atendem emergências médicas e que consiste,
basicamente, em reduzir a jornada de trabalho e ampliar a duração das férias desses trabalhadores.
Entendemos que essas medidas constituem
uma melhor retribuição da sociedade pelo trabalho
realizado por essas pessoas, como contribuirão para
reduzir o desgaste associado a ele e, ao torná-lo
menos desgastante e extenuante, estimular a entrada nesse campo de novos médicos, enfermeiros,
socorristas e demais trabalhadores de saúde – uma
necessidade em nosso meio.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 145, DE 2011
Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965, (Código Eleitoral), e a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, para
instituir o sistema eleitoral majoritário
nas eleições para as câmaras municipais nos municípios com mais de 200
mil eleitores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 4.737, de 15 de maio de 1965,
Código Eleitoral, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 84-A:
“Art. 84-A. Nos municípios com mais de
200 mil eleitores a eleição para a Câmara
Municipal dar-se-á pelo sistema majoritário,
mediante o voto uninominal.
§ 1º Serão constituídos tantos distritos
quantas vagas houver na respectiva câmara municipal.
§ 2º Cada partido ou coligação poderá lançar um único candidato em cada
distrito.
§ 3º Os distritos serão constituídos nos
termos de lei, obedecidos os princípios da
contigüidade e igualdade do voto, e observados os termos de regulamento expedido
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 4º A diferença numérica entre o contingente eleitoral dos distritos será inferior
a dez por cento.”
Art. 2º O art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 7º:
“Art. 47. ...........................................
§ 7º Nas eleições para vereador das
cidades com mais de 200 mil eleitores, é
assegurada a participação de todos os candidatos no horário eleitoral, nos termos de
regulamentação, respeitada a autonomia
dos partidos e observado, quanto à distribuição partidária, o disposto no § 2º deste
artigo.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O sistema eleitoral brasileiro, quanto à forma
de eleição dos deputados federais, está disposto
no art. 45 da Constituição. Esse sistema se aplica
às eleições dos deputados estaduais e distritais,
por expressa determinação constitucional (§ 1º do
art. 27 e § 3º do art. 32, CF).
A Constituição, entretanto, é omissa quanto ao
sistema eleitoral aplicado às eleições para vereador, sendo a matéria objeto de disciplina mediante lei ordinária, o Código Eleitoral. Essa situação
jurídica favorece a mudança do sistema eleitoral,
nessa hipótese, uma vez que não é necessária a
aprovação de proposta de emenda à Constituição
para promover a mudança respectiva.
Entendemos que o sistema eleitoral majoritário
pode e deve ser aplicado, como regra, às eleições
para os cargos legislativos, à exceção, evidentemente do cargo de Senador. As eleições para vereador, nas hipóteses referidas na presente proposta,
constituem, por sua importância, uma excelente
oportunidade para aplicar esse sistema.
E compreendemos, sobretudo, que se faz necessária certa dose de experimentação democrática,
para que a população brasileira viva a experiência
de um sistema eleitoral diverso, para que adiante
possa adotá-lo de modo permanente em outros
pleitos legislativos.
Solicitamos aos eminentes pares a atenção
a esta proposição e o apoio imprescindível à sua
aprovação.
Sala das Sessões, 6 de abril de 2011. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965.
Institui o Código Eleitoral.
............................................................................
PARTE QUARTA
Das Eleições
TÍTULO I
Do Sistema Eleitoral
............................................................................
Art. 84. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas e Câmaras Muni-
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cipais, obedecerá ao princípio da representação
proporcional na forma desta lei.
............................................................................
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.
Estabelece normas para as eleições.
............................................................................
Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e
os canais de televisão por assinatura mencionados
no art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral
gratuita, na forma estabelecida neste artigo.
§ 1º A propaganda será feita:
I – na eleição para Presidente da República,
às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco
minutos e das doze horas às doze horas e vinte e
cinco minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco
minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte
horas e cinqüenta e cinco minutos, na televisão;
II – nas eleições para Deputado Federal, às
terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas e vinte e cinco minutos às
sete horas e cinqüenta minutos e das doze horas
e vinte e cinco minutos às doze horas e cinqüenta
minutos, no rádio;
b) das treze horas e vinte e cinco minutos às
treze horas e cinqüenta minutos e das vinte horas
e cinqüenta e cinco minutos às vinte e uma horas
e vinte minutos, na televisão;
III – nas eleições para Governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e
sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e vinte minutos
e das doze horas às doze horas e vinte minutos,
no rádio, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por 1/3 (um terço);
b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte
horas e cinquenta minutos, na televisão, nos anos
em que a renovação do Senado Federal se der por
1/3 (um terço);
c) das sete horas às sete horas e dezoito minutos e das doze horas às doze horas e dezoito
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minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
d) das treze horas às treze horas e dezoito
minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte
horas e quarenta e oito minutos, na televisão, nos
anos em que a renovação do Senado Federal se
der por 2/3 (dois terços);
IV – nas eleições para Deputado Estadual e
Deputado Distrital, às segundas, quartas e sextasfeiras:
a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e quarenta minutos e das doze horas e vinte
minutos às doze horas e quarenta minutos, no rádio,
nos anos em que a renovação do Senado Federal
se der por 1/3 (um terço);
b) das treze horas e vinte minutos às treze
horas e quarenta minutos e das vinte horas e cinquenta minutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por 1/3 (um terço);
c) das sete horas e dezoito minutos às sete
horas e trinta e cinco minutos e das doze horas e
dezoito minutos às doze horas e trinta e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
d) das treze horas e dezoito minutos às treze
horas e trinta e cinco minutos e das vinte horas e
quarenta e oito minutos às vinte e uma horas e cinco
minutos, na televisão, nos anos em que a renovação
do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
V – na eleição para Senador, às segundas,
quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e quarenta minutos às sete
horas e cinquenta minutos e das doze horas e quarenta minutos às doze horas e cinquenta minutos,
no rádio, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por 1/3 (um terço);
b) das treze horas e quarenta minutos às treze
horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas
e dez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por 1/3 (um terço);
c) das sete horas e trinta e cinco minutos às
sete horas e cinquenta minutos e das doze horas
e trinta e cinco minutos às doze horas e cinquenta
minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
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d) das treze horas e trinta e cinco minutos às
treze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma
horas e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte
minutos, na televisão, nos anos em que a renovação
do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
VI – nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito,
às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas às doze horas e trinta minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e
uma horas, na televisão;
VII – nas eleições para Vereador, às terças e
quintas-feiras e aos sábados, nos mesmos horários
previstos no inciso anterior.
§ 2º Os horários reservados à propaganda de
cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão
distribuídos entre todos os partidos e coligações que
tenham candidato e representação na Câmara dos
Deputados, observados os seguintes critérios :
I – um terço, igualitariamente;
II – dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados,
considerado, no caso de coligação, o resultado da
soma do número de representantes de todos os
partidos que a integram.
§ 3 o Para efeito do disposto neste artigo, a
representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição.
§ 4º O número de representantes de partido
que tenha resultado de fusão ou a que se tenha
incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam
na data mencionada no parágrafo anterior.
§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do
pleito, e não havendo a substituição prevista no art.
13 desta Lei, far-se-á nova distribuição do tempo
entre os candidatos remanescentes.
§ 6º Aos partidos e coligações que, após a
aplicação dos critérios de distribuição referidos no
caput, obtiverem direito a parcela do horário eleitoral
inferior a trinta segundos, será assegurado o direito
de acumulá-lo para uso em tempo equivalente.
............................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, DE 2011
Dá nova redação ao art. 17-A da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei
das Eleições), fixando limites para os
gastos de campanha dos candidatos às
eleições.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17-A da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, passa vigorar com a seguinte
redação:
Art. 17-A. Os limites dos gastos de campanha
são os seguintes:
I – para os cargos de Presidente da
República, Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Senador, a média
dos gastos declarados na prestação de
contas dos dois candidatos mais votados
na correspondente circunscrição eleitoral,
na eleição imediatamente anterior;
II – para o cargo de Deputado Federal,
a média dos gastos declarados na prestação de contas dos candidatos eleitos para a
Câmara dos Deputados na correspondente
unidade da Federação, na eleição imediatamente anterior;
III – para os cargos de Deputado Estadual e Vereador, a média dos gastos declarados na prestação de contas dos candidatos
eleitos para a correspondente Casa Legislativa, na eleição imediatamente anterior.
§ 1º Em caso de segundo turno os
gastos adicionais estarão limitados em um
terço do limite estabelecido para o primeiro turno.
§ 2º Observado o disposto no caput e
no § 1º, cabe ao órgão da Justiça Eleitoral
com jurisdição originária sobre a correspondente circunscrição calcular os limites
de gastos de campanha, proceder à atualização monetária dos valores obtidos e
publicá-los até o dia 10 de junho do ano
da eleição.
§ 3º Gastos de campanha que ultrapassem os limites previstos neste artigo são
considerados ilícitos, sendo negado diploma ao candidato beneficiado, se eleito, ou
cassado, se já outorgado, nos termos pre-

ABRIL 2011
10042

Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vistos no art. 30-A desta Lei, sem prejuízo
de outras sanções legais. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A Constituição Federal é clara ao vedar o
abuso do poder econômico nas eleições, conforme
expresso no seu art. 14, § 9º.
Por outro lado, é certo que assistimos muitas vezes à prática dessa modalidade de abuso de
poder por parte de candidatos, o que desvirtua o
processo eleitoral.
Nesse sentido, a reivindicação pelo ﬁnanciamento
exclusivamente público de campanhas está muito relacionada à constatação, por parte da sociedade e da
opinião pública de que há prática do abuso do poder
econômico durante o processo eleitoral.
Mas mesmo que não se adote o financiamento
público exclusivo de campanhas, entendemos que o
abuso do poder econômico pode ser combatido por
outros meios e um dos que estamos ora colocando
em discussão é o estabelecimento de um teto para
o valor que pode ser gasto pelos candidatos que
concorrem aos diversos cargos eletivos.
A propósito, cabe recordar que a Lei nº 11.300,
de 10 de maio de 2006 acrescentou à Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições) o art.
17-A, que dispõe que a cada eleição caberá à lei
fixar até o dia 10 de junho o limite dos gastos de
campanha para os cargos em disputa.
Portanto, a própria Lei das Eleições já prevê
a fixação de limites concretos para os gastos eleitorais dos candidatos aos diversos cargos eletivos.
Ocorre que o Congresso Nacional não estabeleceu
tais limites. Assim hoje só estão em vigor os limites
para os doadores: 10 % (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior às eleições,
para as pessoas físicas (art. 23, § 1º, I) e 2 % (dois
por cento) do faturamento bruto do ano anterior às
eleições, para as pessoas jurídicas (art. 81, § 1º).
É preciso, pois, que os candidatos também
tenham limitados os seus gastos, para que tenhamos disputas mais equânimes e para que os eleitos
tenham maior legitimidade institucional.
E é com esse objetivo que estamos apresentando o presente projeto de lei, que altera o art.
17-A da Lei das Eleições para fixar limites para os
gastos eleitorais com base em critérios objetivos,
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vale dizer, com base na média aritmética dos gastos declarados na prestação de contas dos candidatos que concorreram a cada cargo nas eleições
imediatamente anteriores.
Todavia, uma tal média não pode ser calculada
com base nos gastos declarados de todos os candidatos, pois bem sabemos que parcela expressiva
dos que se inscrevem candidatos – especialmente
nos as eleições para as Casas Legislativas – até
por terem pouco apoio relativo na sociedade terminam por gastar valores pouco expressivos nas
suas campanhas (inclusive por receberem bem
menos doações).
Desse modo, uma média aritmética tomando
por base todos os candidatos às eleições daria um
valor bem abaixo do gasto pelos candidatos mais
expressivos, o que levaria à adoção de limites irreais, que só estimulariam o subfaturamento nos
contratos firmados e aos gastos ocultos.
Por essa razão, estamos propondo a adoção
de limites de gastos com base na média de gastos
de candidatos que concorreram na eleição imediatamente anterior, mas não de todos os candidatos.
Assim, para os cargos de Presidente da República, Governador de Estado e do Distrito Federal,
Prefeito e Senador, estamos propondo que o limite
de gastos seja a média dos gastos declarados na
prestação de contas dos dois candidatos mais votados na correspondente circunscrição eleitoral.
Por outro lado, para o cargo de Deputado Federal, propomos que o limite de gastos seja a média
dos gastos declarados na prestação de contas dos
candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados
na correspondente unidade da Federação, na eleição imediatamente anterior. E para os cargos de
Deputado Estadual e Vereador, a média dos gastos
declarados na prestação de contas dos candidatos
eleitos para a correspondente Casa Legislativa,
também na eleição imediatamente anterior.
Ademais, em caso de segundo turno os gastos
adicionais estarão limitados em um terço do limite
estabelecido para o primeiro turno.
De outra parte, estamos estabelecendo que
cabe ao órgão da Justiça Eleitoral com jurisdição
originária sobre a correspondente circunscrição
eleitoral calcular os limites de gastos de campanha, proceder à atualização monetária dos valores
obtidos e publicá-los até o dia 10 de junho do ano
da eleição, que é o dia em que se inicia o prazo
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de realização das convenções partidárias que vão
escolher os candidatos.
Por fim, é preciso que estejam previstas na
lei sanções graves para o caso de que sejam ultrapassados os limites de gastos que propomos sejam
adotados. Desse modo, gastos de campanha que
ultrapassem os limites previstos são considerados
ilícitos, sendo negado diploma ao candidato beneficiado, se eleito, ou cassado, se já outorgado, nos
termos previstos no art. 30-A da Lei das Eleições,
sem prejuízo de outras sanções legais existentes.
Desse modo, acreditamos que aprovando os
limites aqui previstos estaremos aprovando normas
realistas para os gastos de campanha tanto para as
eleições legislativas, como para o Executivo, limites
que efetivamente possam ser cumpridos, contribuindo para a transparência do processo eleitoral.
Por fim, devemos recordar que a adoção de
medida como a aqui cogitada não demanda a aprovação de emenda à Constituição, podendo ser adotada por lei ordinária, o que torna a iniciativa bem
mais passível de ser adotada.
Em face do exposto, e especialmente tendo em
conta a relevância da matéria para o aprimoramento das nossas instituições, solicitamos o apoio das
Senhoras e Senhores Senadores para aprovação
do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições
Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de
junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de
campanha para os cargos em disputa; não sendo
editada lei até a data estabelecida, caberá a cada
partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade. (Redação dada pela Lei
nº 11.300, de 2006)
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata
este artigo ficam limitadas:
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I – no caso de pessoa física, a dez por cento
dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior
à eleição;
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo
de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos
e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo
com as normas desta Lei, relativas à arrecadação
e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que
couber. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos
de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido
outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3 o O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data
da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser
feitas a partir do registro dos comitês financeiros
dos partidos ou coligações.
§ 1º As doações e contribuições de que trata
este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 14. A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da
lei, mediante:
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência
do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta
ou indireta.
(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em decisão terminativa).
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os pareceres que acabam de ser
lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 1
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e 12, de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2009,
e do Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2008.
São os seguintes os ofícios:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência aos Ofícios nºs 1
e 12, de 2011, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.

ABRIL10093
2011

Quinta-feira 7

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº
16, de 2011, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 481, de 2008.
É o seguinte o ofício:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 16,
de 2011, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da
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União o Aviso nº 373-Seses-TCU-Plenário, de 2011,
na origem, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 773/2011-TCU-Plenário, informando
que foram saneados os indícios de irregularidades graves detectados nas obras de modernização da malha
viária do Distrito Industrial de Manaus.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 6 de abril do corrente.
É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O Aviso vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 6, de
2011-CN (nº 245-GP/TCU/2011, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º
do artigo 71 da Constituição Federal, o Relatório de
Atividades do Tribunal de Contas da União, referente
ao exercício de 2010.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
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Leitura: 6-4-2011
até 11/4 prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 26/4 prazo para apresentação de
relatório;
até 3/5 prazo para apresentação de
emendas ao relatório; e
até 10/5 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 7 de abril do corrente.
É o seguinte o Aviso:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Aviso nº 8, de 2011-CN (nº 249/2011GP/TCU, na origem, do Presidente do Tribunal de
Contas da União), encaminhando ao Congresso Nacional a Prestação de Contas desse Tribunal, relativa
ao exercício de 2010.
O expediente, de acordo com o disposto no § 2º
do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000, vai
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
A matéria será publicada em Suplemento ao Diário do Senado Federal de 7 de abril de 2011.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda o Aviso nº 7, de 2011-
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CN (nº 81/MF/2011, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do
Fundo Soberano do Brasil – FSB, referente ao quarto
trimestre de 2010.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 6-4-2011
até 11/4 prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 26/4 prazo para apresentação de
relatório;
até 3/5 prazo para apresentação de
emendas ao relatório; e
até 10/5 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 7 de abril do corrente.
É o seguinte o Aviso:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 332 do Regimento Interno, foi
arquivado o Requerimento nº 901, de 2010, de audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 135, de 2010.
O referido Projeto retorna à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu as prestações de contas relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2010, dos seguintes Órgãos:
– Governo Federal (Mensagem nº
24/2011-CN – nº 86, de 2011, na origem);
– Supremo Tribunal Federal (Mensagem
nº 25/2011-CN – nº 16/2011, na origem);
– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº
15/2011-CN – n° SECOI.TST.GP. Nº 4/2011,
na origem);
– Superior Tribunal Militar (Ofício nº
16/2011-CN – nº 55/PRES-009/SEPLAGS/2011, na origem);
– Ministério Público da União (Ofício n°
17/2011-CN – nº PGR/GAB/Nº 337/2011, na
origem);
– Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº
18/2011-CN – nº 187/GP/2011, na origem);
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios (Ofício nº 19/2011-CN – nº
10.336/GPR/2011, na origem);
– Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº
20/2011-CN – nº 336/GP/2011, na origem);
– Conselho Nacional do Ministério Público
(Ofício nº 21/2011-CN – nº 034/2011/PRESICNMP, na origem);
– Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº
22, de 2011-CN – Ofício nº 1291/2011 GMRL,
na origem);
– Conselho da Justiça Federal e Justiça Federal de primeiro e segundo graus
(Ofício nº 23, de 2011-CN – Ofício/PR N.
2011011160/2011, na origem); e
– Senado Federal (Ofício nº 24, de 2011CN).
As matérias serão publicadas em Suplemento ao
Diário do Senado Federal de 7 de abril de 2011.
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Nos termos do inciso I do art. 71 da Constituição
Federal e da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal, as contas vão ao Tribunal
de Contas da União.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sou o segundo a falar
para uma comunicação inadiável, o primeiro é o Senador Mozarildo. Gostaria que V. Exª ﬁzesse as nossas
inscrições. Falo em meu nome e no nome do Senador
Mozarildo, que já está ali com o microfone.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Em nome será que de mais alguém,
Senador Mário Couto?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Da Senadora Vanessa, também.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Em
meu nome e em nome do Senador Mozarildo. Ele é o
primeiro, eu sou o segundo, V. Exª...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador, muito obrigada, sou a terceira.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
não, imagine, não tem de quê.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Quero agradecer a gentileza do Senador Mário Couto e já ia também reiterar a inscrição de V. Exª como
terceiro nome.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada.
Então, estão inscritos, para uma comunicação
inadiável, os Senadores Mozarildo Cavalcanti, Mário
Couto e Vanessa Grazziotin.
Começamos, agora, os nossos trabalhos, convidando, em primeiro lugar, o Senador Paulo Paim, que
fala como orador inscrito, neste momento, pelo tempo
de dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com
mais dois.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente, V. Exª é quem manda
neste plenário, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidenta.
Senadora Vanessa Grazziotin, quero, primeiro,
registrar um documento que tem também a assinatu-
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ra da Deputada Fátima Bezerra, sobre a importância
da decisão que vai ser tomada, hoje, no Supremo Tribunal Federal, sobre uma Adin que questiona o piso
salarial dos professores. Trata-se de uma lei aprovada
por esta Casa, sancionada pelo Presidente, contra a
qual, infelizmente, os Governadores do Mato Grosso
do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Ceará entraram com essa Adin.
Quero dizer que o Governador Tarso Genro, recentemente eleito, já deixou clara a sua posição a favor do
piso dos professores. Também, Srª Presidenta, quero
registrar documento em que estamos fortalecendo a
iniciativa de Deputados, vereadores, empresários, associação de moradores, o próprio Governo do Estado,
o movimento sindical, enﬁm, de toda a sociedade civil
da região da Serra – eu nasci na Serra Gaúcha, em
Caxias do Sul – para que consigamos, de uma vez
por todas, assegurar a construção do aeroporto da
região da Serra.
Recentemente, em reunião na Câmara de Indústria e Comércio da minha cidade natal, Caxias do
Sul, o Governador Tarso Genro disse que vai anunciar,
oﬁcialmente, muito em breve, o novo lugar do aeroporto regional.
Há uma disputa entre as cidades de Vila Oliva,
em Caxias, no limite de Gramado, e Monte Bérico,
próximo à cidade de Farroupilha.
Eu empenho aqui todo o meu apoio para que o
aeroporto de Caxias e toda a Serra seja construído
com brevidade, e dizendo que isso não trará nenhum
prejuízo para o novo aeroporto internacional que vamos ter próximo à capital.
Ainda, Srª Presidenta, eu quero destacar aqui
um projeto da Câmara, da Deputada Fátima Bezerra,
o PLC nº 146, de 2010, de que eu tenho a alegria de
ser o relator. Esse projeto declara o ex-Presidente da
República Nilo Peçanha patrono da educação proﬁssional e tecnológica do Brasil.
Eu tenho a satisfação de ser o relator e me lembro que Nilo Peçanha foi o primeiro negro a assumir a
Presidência da República do nosso País. E não por ser
negro ou ser branco, não é o caso, mas Nilo Peçanha
foi quem, em 1909, como Presidente, criou 19 escolas
de aprendizes e artíﬁces vinculadas ao Ministério dos
Negócios, da Agricultura, Indústria e Comércio.
Tratou-se de um marco, sem nenhuma dúvida. As
escolas técnicas cumpriram um papel fundamental e,
agora, mais do que nunca, nos tempos atuais, houve
uma grande virada nesse sentido, no ensino técnico
proﬁssional, a partir do governo do Presidente Lula.
Como disse a Deputada Fátima Bezerra, a partir
do Presidente Lula, “sopraram novos ventos, as instituições federais assumiram uma nova política educacio-
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nal, apontando para o desenvolvimento local e regional
com vistas à melhoria da vida das pessoas”.
De 2003 a 2010, foram criadas 214 novas unidades federais, possibilitando, ao término da expansão,
500 mil matrículas em toda a rede. Lembro que, até
2003, o País possuía somente 141 escolas.
Quero destacar também que, com o apoio do
MEC, eu apresentei aqui a Proposta de Emenda à
Constituição nº 24 para criar o Fundep, que é o Fundo de Investimento para o Ensino Técnico e Proﬁssionalizante.
A partir desses registros, Srª Presidente, que eu
peço que V. Exª considere na íntegra, quero aprofundar o pronunciamento de hoje sobre a data de amanhã. Mais uma vez, estamos diante do Dia Mundial da
Saúde, 07 de abril, e acho que temos que fazer uma
reﬂexão profunda sobre um tema tão importante. Já
começamos o debate hoje pela manhã na Comissão
de Assuntos Sociais.
Srª Presidenta, eu falei, recentemente, da tribuna,
sobre a situação da saúde no Brasil e ponderei, naquele
pronunciamento, que o Sistema de Saúde Suplementar é baseado na contratação privada de planos. Em
princípio, caberia ao SUS ocupar esse espaço, que
hoje é destinado às prósperas máquinas de dinheiro
em que, infelizmente, transformaram-se – não todos
– alguns planos de saúde.
Disse também que, para reverter os efeitos maléﬁcos desse quadro de má gestão da saúde privada – má
gestão em relação aos interesses dos pacientes –, nós
teríamos que buscar uma discussão mais profunda de
uma fonte que, efetivamente, garanta o fortalecimento
do SUS. Como eu dizia hoje pela manhã, todo mundo fala que é falta de gestão. Faltam verbas também.
Vamos ter que aprofundar esse debate. Sei que caminhamos também para regulamentar a Emenda nº 29.
Mas, Srª Presidenta, o fato é que, nos dias de
hoje, os brasileiros com condição ﬁnanceira melhor
estão à procura – e é natural – de um plano de saúde privado. Quer dizer, é bem verdade que nem tudo
são ﬂores em relação aos planos de saúde. Os jornais
apontam, todos os dias, os sérios problemas que os
planos atravessam. Por exemplo, quase quatro milhões
de brasileiros correm o risco de ver seus planos de
saúde e odontológicos falirem. Sem dinheiro em caixa
e com diﬁculdades para atender às exigências mínimas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 257
operadoras no setor, de um total de 1.618 em funcionamento, começaram a apresentar problemas ﬁnanceiros seriíssimos que obrigaram o órgão regulador a
intervir. Entre 25 e 30 operadoras sofrem intervenção
da ANS a cada mês.
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Um levantamento da Proteste detectou que os
usuários de plano de saúde chegam a esperar até três
meses para marcação de uma consulta, nos casos
dos planos individuais, em algumas especialidades,
e sofrem ainda com interferência e restrição. É maior
a espera no caso dos planos coletivos: muitas vezes,
chega a sete meses.
Se parássemos aqui para perguntar tanto às
pessoas que nos estão assistindo aqui como nossos
convidados quanto aos Senadores, todos teriam uma
história para contar do não atendimento por parte do
seu plano de saúde. Eu mesmo contaria meia dúzia
de casos só dos meus familiares.
Enﬁm, Srª Presidente, a classe médica organizou
uma paralisação para o dia 7, amanhã, Dia Mundial
da Saúde, contando com aliados de peso no embate
contra os planos de saúde, como me disse um médico
por quem tenho enorme respeito em Porto Alegre – vou
citar só o primeiro nome desse médico que salvou o
meu ﬁlho, Dr. Crespo. Ele disse: “Paim, conta comigo
para esse diálogo, porque nós ﬁcamos entre o plano
de saúde e o cidadão – seja homem ou mulher que
está no hospital – que precisa fazer uma operação de
emergência, e o plano não libera. Então, nós ﬁcamos
numa situação considerada, por todos nós, sem solução, porque, se o plano não libera, não podemos fazer
o que temos que fazer e ﬁcamos entre o hospital, o
médico, o plano e o paciente”.
Enﬁm, quero aqui dar todo o apoio a esse movimento. Quero dizer que apoio o movimento dos médicos, o Instituto de Defesa do Consumidor, o Sindicato
dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado e
da Federação, Clínicas e Laboratórios do Estado de
São Paulo.
O objetivo, claro, é melhorar a relação médico/paciente/plano, mas também garantir que o valor
pago à categoria, em matéria de consulta, passe,
pelo menos, para R$60,00. Cada um de nós, se vai a
uma consulta privada, paga R$100,00, R$200,00 até
R$300,00, e os planos não querem pagar aos médicos nem R$60,00.
Os médicos argumentam ainda que, entre 1996 e
2010, os reajustes das mensalidades dos planos chegaram a subir 475%. No mesmo período, a inﬂação foi
de 255% e o repasse aos médicos foi de 110%.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ficarei
no meu limite de mais dois minutos, porque depois de
dez são dois.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Na realidade, nós vamos corrigir o
tempo para mais dois minutos, Senador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Está bom,
Srª Presidente, sem problema nenhum.
Eu só quero aqui deixar o meu pronunciamento
na íntegra, dando todo apoio a todos aqueles setores
que se mobilizam para que a saúde do nosso País
melhore efetivamente.
Eu tenho aqui uma fala, inclusive, do Ministro Alexandre Padilha em que ele demonstra as suas preocupações, aponta também caminhos e, ao mesmo tempo,
fala de médicos. Tentei conversar com o representante
dos planos de saúde, mas não consegui.
Quero dizer, Srª Presidente, que já marquei uma
audiência pública, que vai ser em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e, creio, com a Comissão
de Assuntos Sociais e com a Subcomissão que vai tratar desse assunto, para que a gente possa aprofundar
essa questão na área de saúde e também dos planos
chamados privados.
Para concluir, Srª Presidente, gostaria de dizer
que o Conass publicou, em livro do SUS, os seis pontos que ele entende como um desaﬁo:
1) O desaﬁo da universalização.
2) O desaﬁo do ﬁnanciamento.
3) O desaﬁo do modelo institucional do SUS.
4) O desaﬁo do modelo de atenção à saúde do
SUS.
5) O desaﬁo da gestão do trabalho do SUS,.
6) O desaﬁo da participação social.
E aqui a nota técnica diz também sobre o desaﬁo
de construirmos um entendimento para que os planos
de saúde privados atendam à população, porque, na
hora de fazer o plano, todos dizem que atenderão com
convicção aos interesses dos usuários, ou seja, dos
pacientes e, na hora do pega para valer, são centenas
de casos – que eu mesmo já recebi, como denúncia
na Comissão de Direitos Humanos – que os planos
não atendem.
Amanhã pela manhã, e aí eu termino, na Comissão de Direitos Humanos, teremos o representante da
categoria dos médicos que vai fazer uma exposição
sobre as suas preocupações quanto aos planos de
saúde privados.
Era isso, Srª Presidente, ﬁquei no tempo.
Considere, na íntegra, os meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tenho recebido mensagens, tanto aqui
no meu gabinete em Brasília, como no meu escritório
político em Canoas, no Rio Grande do Sul, solicitando
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apoio para a construção de um novo aeroporto para a
região da serra gaúcha.
São prefeitos, vereadores, deputados, empresários, associações de moradores e o próprio movimento
sindical tem feito movimentos nesse sentido, que entendem que é chegada a hora de uma deﬁnição sobre
esse novo empreendimento.
Eu tenho dito que toda obra, seja ela realizada
pelo poder público, pelo setor privado, ou em parceria, que leve desenvolvimento econômico e social,
que ajude na geração de novos postos de trabalho,
que incentive a ida de outros empreendimentos, que
leve opção de qualiﬁcação proﬁssional, tem e sempre
terá o meu apoio.
Portanto, assim como sou um incentivador de
um novo aeroporto internacional para o Rio Grande
do Sul, como já disse aqui desta Tribuna. Sou também
apoiador desta reivindicação da serra gaúcha.
Recentemente, em reunião na Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do Sul, o governador Tarso
Genro, disse que, em breve irá anunciar oﬁcialmente o
local do novo aeroporto regional, cuja disputa está entre
Vila Oliva, em Caxias do Sul, no limite de Gramado e
Monte Bérico, próximo a cidade de Farroupilha.
Sr. Presidente, eu entendo que a deﬁnição do
local deste novo aeroporto para a região serrana do
meu estado, e, diga-se de passagem, um justo pedido
das forças vivas da sociedade, deve, obviamente, seguir critérios técnicos, com avaliação de especialista
da aviação civil. É claro que Movimentos de a ou b, de
comunidades x ou y, são legítimos, não há dúvidas.
Essa nova estrutura que se pleiteia terá como ﬁnalidade substituir o Aeroporto Regional de Caxias do
Sul – Hugo Cantergiani, até então o mais movimentado
do interior do Estado do Rio Grande do Sul e um dos
mais importantes do Sul do País.
O projeto prevê duas pistas, sendo a principal
com 4,1 km e, a secundária, com 3,1 km.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, sou relator do Projeto de Lei da Câmara
(PLC 146/2010), de autoria da deputada Fátima Bezerra, que declara o ex-presidente da República, Nilo Peçanha, Patrono da Educação Proﬁssional e Tecnológica
do Brasil, o qual eu tive a honrar de ser o relator.
Mas, aﬁnal, por que Nilo Peçanha? A idéia veio
a lume quando das comemorações do centenário, em
2009, da Rede Federal de Educação Proﬁssional e
Tecnológica no Brasil.
Vamos aos fatos: Por meio de decreto nº 7566, de
1909, o então presidente Nilo Peçanha criou 19 escolas
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de aprendizes e artíﬁces, vinculadas ao Ministério dos
Negócios, da Agricultura, Indústria e Comércio.
Trata-se de um marco na construção de um sistema educacional direcionado a formação técnica
e proﬁssional. Essas escolas, públicas e gratuitas,
prosperaram e serviram como exemplo para outras
iniciativas.
Outras instituições, como os então denominados campos e oﬁcinas escolares, espalharam-se pelo
País, que despertava para o fato de que a formação
proﬁssional era essencial para o desenvolvimento econômico e social.
As escolas criadas por Nilo Peçanha tornaramse Escolas Técnicas Federais e são, atualmente, denominadas Centros de ensino Federal de Educação
Tecnológica – CEFETs.
Essas instituições tornaram-se centros de excelência em suas áreas de ensino e atuam não apenas como centros de formação técnica, mas também
como polo de pesquisas e de difusão de novas tecnologias.
Os CEFETs representam, certamente, a concretização do que vislumbrava Nilo Peçanha ao criar
as 19 escolas.
Sr. Presidente, nos tempos atuais, a grande virada do ensino técnico e proﬁssionalizante no Brasil
ocorre a partir do primeiro governo de Luiz Inácio Lula
da Silva.
E como disse a deputada Fátima Bezerra “sopraram novos ventos. As instituições federais assumiram
uma nova política educacional, apontando para o desenvolvimento local e regional com vistas à melhoria
da vida das pessoas”.
De 2003 a 2010 foram criadas 214 novas unidades federais, possibilitando, ao término da expansão,
500 mil matrículas em toda a rede. Lembro que até
2003 o país possuía 141 escolas técnicas.
No Legislativo coube a este senador que fala,
apresentar no ano de 2005, a Proposta de Emenda
à Constituição Nº 24 (PEC 24/2005) que cria o Fundo Nacional do Ensino Técnico e Proﬁssionalizante
(Fundep).
O objetivo do Fundep é qualiﬁcar, gerar emprego
e renda, melhorando as condições de acesso e permanência dos nossos jovens no mercado de trabalho. O
fundo prevê investimentos iniciais de R$ 1º Bilhões.
A PEC 24/2005 já foi aprovada, já passou por
comissões desta Casa e está pronta para ser votada
aqui no plenário.
Diante do exposto, tenho certeza que o projeto,
que se encontra na Comissão de Educação, Cultura
e Esporte será aprovado, por unanimidade.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos mais uma vez diante do Dia Mundial
da Saúde, 07 de abril, e de todas as reﬂexões possíveis
a respeito do tema.
Recentemente falei nesta Tribuna sobre a situação da saúde no Brasil e, dias depois, discorri sobre
planos de saúde.
Ponderei naquele pronunciamento que o sistema
de saúde suplementar é baseado na contratação privada de planos e que, em princípio, caberia ao SUS
ocupar o espaço que hoje é destinado às prósperas
máquinas de dinheiro em que se transformaram os
planos de saúde.
Disse também que, para reverter os efeitos maléﬁcos dessa herança maldita, temos que, no mínimo,
controlar os abusos da saúde privada. Aﬁnal de contas,
atualmente, no Brasil, praticamente a quarta parte da
população está associada a algum tipo de plano.
E isso se explica pelo fato de que, nos dias de
hoje, os brasileiros com uma condição ﬁnanceira melhor estão procurando os planos de saúde e o sistema
privado, em detrimento da saúde pública considerada
em estado de crise aguda.
À bem da verdade, nem tudo são ﬂores em relação aos planos de saúde, meus amigos e amigas. Os
jornais vem apontando todos os dias os sérios problemas que os planos atravessam. Por exemplo, “quase
4 milhões de brasileiros correm o risco de ver seus
planos de saúde e odontológicos falirem”.
Sem dinheiro em caixa e com diﬁculdades para
atender às exigências da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), 257 operadoras no setor, de um
total de 1618 em funcionamento, começaram a apresentar problemas ﬁnanceiros tão graves que obrigaram
o órgão regulador a intervir. Entre 25 e 30 operadoras
sofrem intervenção da ANS a cada mês.
Um levantamento da Proteste detectou que os
usuários de planos de saúde chegam a esperar até três
meses para a marcação de uma consulta, nos casos
de planos individuais em algumas especialidades, e
sofrem ainda com interferências e restrições. Para os
planos coletivos a espera é ainda maior: sete meses.
A classe médica organizou uma paralisação para
o dia 07, Dia Mundial da Saúde, contando com aliados
de peso no embate contra os planos de saúde. Algumas Organizações manifestaram apoio ao movimento,
entre elas o Instituto de Defesa do Consumidor, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado
de São Paulo e a Federação dos Hospitais, Clínicas e
Laboratórios do Estado de São Paulo.
O objetivo dos médicos é pressionar as operadoras para elevar o valor pago à categoria a, no mí-
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nimo, R$ 60 por consulta – o dobro da média desembolsada atualmente – bem como estabelecer regras
contratuais com critérios e periodicidade de reajustes
aos proﬁssionais.
Os médicos argumentam que entre 1996 a 2010,
os reajustes das mensalidades chegaram a 475%. No
mesmo período, a inﬂação foi de 255% e o repasse
aos médicos foi de 110%.
Sr. Presidente, quero enfatizar que, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, encaminhei
requerimento de nº 16, que foi aprovado dia 17 de março, solicitando a realização de uma audiência pública
para que possamos discutir a situação dos planos de
saúde privados no Brasil.
A classe médica com certeza será convidada a
participar e expor suas considerações.
Bem, de volta ao que eu vinha falando, fato é que
os planos de saúde ainda estão com toda a força. Hoje,
um conjunto de 11 planos de saúde detém 31% dos
clientes e as previsões são de que, em 2015, os 10
maiores planos de saúde responderão por 60% dos
beneﬁciários do país.
Na perspectiva da classe média, hospitais superlotados, falta de medicamentos, greves de funcionários,
aparelhos quebrados, ﬁlas para atendimento e prédios
mal conservados conﬁguram os principais problemas
identiﬁcados em hospitais e postos de saúde da rede
pública e ela acaba sendo empurrada para os planos
de saúde.
Não por acaso, a população mais afetada é aquela
que depende do atendimento médico da rede pública,
ou seja, as pessoas mais pobres.
Em entrevista recente o Ministro Alexandre Padilha aﬁrmou que a saúde precisa estar no centro da
agenda do país e que acredita que nossa presidenta
está comprometida com isso, mas ele alerta também
que essa não é uma obra só da Presidência, e sim
do conjunto do país e de todas as pessoas do setor
Saúde.
O Ministro diz ainda que não é possível ser a
quinta economia do mundo sem aproveitar ao máximo o potencial do setor econômico que mais investe
em inovação e desenvolvimento tecnológico, que é a
saúde.
Hoje em dia, diz o Ministro, 30% dos recursos
de desenvolvimento, informação e pesquisa do país
são dos vários segmentos da saúde, seja o desenvolvimento de soros, medicamentos, vacinas, seja o desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos,
inclusive de atenção à saúde...
O investimento em inovação e tecnologia da saúde sempre foi setor de ponta em outros países. Não
há país, segue dizendo o Ministro, entre as maiores
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economias do mundo, que não tenha uma política
especíﬁca de desenvolvimento em relação ao campo
da saúde”
Ao longo dos anos, Sr. Presidente, tenho defendido a previdência universal, o fortalecimento do SUS
e também a prevenção como importante forma de lidar
com a questão saúde.
Em um artigo escrito pela ex-Diretora do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde,
Claunara Schilling, ela inicia perguntando qual a diferença na área da saúde entre os Estados Unidos e
o Canadá? E responde: O modelo adotado. Os americanos investem em hospitais e equipamentos de
ponta para tratar doenças, os canadenses optaram
por promover a saúde e evitar enfermidades e formar
médicos de família.
Em 30 anos, a Organização Mundial da Saúde
reaﬁrma aos países, em seu mais recente relatório, qual
reorientação de modelo de atenção: Atenção Primária
à Saúde: Agora mais Necessária que Nunca! E pela
primeira vez cita o Brasil nesse esforço.
Segundo ela, entoar o mantra de que a saúde
pública é cara e que a iniciativa privada tem que tomar conta vem convencendo principalmente a classe
média que gasta milhões em planos de saúde, com
resultados catastróﬁcos quando se avalia o resultado
na saúde das pessoas: esperança de vida ao nascer,
anos de vida ganhos, prevenção de complicações das
condições crônicas como infarto e acidente vascular
cerebral ou diagnóstico precoce e tratamento adequado de câncer.
A renúncia ﬁscal dos planos de saúde representa
metade do valor do ﬁnanciamento federal da Saúde da
Família que foi de 10 bilhões em 2010.
Claunara aﬁrma que a Saúde da Família, forma
brasileira de ofertar atenção primária à saúde, é responsável pela atenção à saúde de mais de 95 milhões
de brasileiros. Há que se considerar também que as
pessoas que optam pelos planos privados não desoneram o Sistema Único de Saúde, pois o acesso á tecnologias de alto custo como transplantes, hemodiálise e
medicamentos excepcionais são ofertas praticamente
exclusivas do SUS.
Outro equívoco, diz ela, estimulado por quem
lucra com doença é de que o Programa Saúde da Família é para pobres. Na verdade é o modelo adotado
pela Holanda, Dinamarca, Espanha, Inglaterra e todos
os que ocupam as primeiras posições no ranking do
Índice de Desenvolvimento Humano.
A ideia é simples e eﬁcaz, não descubra o diabético em uma emergência, conheça e eduque quem
tem tendência a diabete para evitar que ele venha a
fazer hemodiálise ou amputação. O trabalho da Atenção
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Primária à Saúde exige a educação e o envolvimento
de toda sociedade.
Sr. Presidente, quero ainda trazer aqui, a questão
da Emenda Constitucional 29/2000 – que assegura os
recursos mínimos para o ﬁnanciamento das ações e
serviços públicos de saúde.
Consta da Nota Técnica 6/2011, do Conselho
Nacional da Saúde (CONASS), sob título, “Financiamento do SUS”, que o Sistema Único de Saúde (SUS)
é, reconhecidamente, uma das maiores conquistas do
povo brasileiro nos últimos 22 anos, por revelar-se a
política pública mais includente desde a promulgação
da Constituição Federal em 1988, onde todo cidadão
brasileiro tem direito à atenção à saúde de forma integral e gratuita.
Em 2006 o CONASS publicou o livro SUS: avanços e desaﬁos onde apontou 6 desaﬁos que o Sistema
deve superar e apesar de 5 anos terem se passado
eles permanecem os mesmos.
1. O desaﬁo da universalização.
2. O desaﬁo do ﬁnanciamento.
3. O desaﬁo do modelo institucional do SUS.
4. O desaﬁo do modelo de atenção à saúde do
SUS.
5. O desaﬁo da gestão do trabalho no SUS.
6. O desaﬁo da participação social.
Na Nota Técnica eles se propõem a discutir o desaﬁo do ﬁnanciamento que se tem constituído numa
preocupação permanente dos gestores e de todos os
envolvidos diretamente com a construção do sistema
de saúde, tornando-se tema constante em todas as
discussões das instâncias gestoras.
Garantir a universalidade com integralidade diante
de um cenário de restrições orçamentárias e ﬁnanceiras
e alocar recursos de forma equânime em um país de
tantas desigualdades sociais e regionais tem se transformado em um grande desaﬁo para os gestores.
Segundo o CONASS, os gastos em Saúde crescem constantemente em razão da existência de forças
expansivas e de problemas estruturais do sistema.
Eles exempliﬁcam citando a transição demográﬁca. As populações envelhecem e aumentam sua
longevidade e os gastos em Saúde são maiores nos
mais velhos.
Citam também a transição epidemiológica que
incrementa relativamente as doenças crônicas em relação às quais os gastos são maiores, ao que se somam, principalmente nos países em desenvolvimento,
as doenças infecciosas reemergentes e emergentes.
Eles aﬁrmam que uma das principais razões
para ainda não termos superado o desaﬁo de garantir
a todos o acesso aos serviços e ações de saúde é o
subﬁnanciamento da saúde no Brasil. Só para se ter
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uma idéia, dizem eles, o orçamento do Ministério da
Saúde para este ano tem, a nosso ver, um déﬁcit de
mais de 5 bilhões de reais em três ações (de média
e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, aquisição de medicamentos “excepcionais” e da Atenção
Básica).
Ao ﬁnal de algumas ponderações sobre os cinco projetos que tramitam no Congresso relativamente
aos recursos mínimos para o ﬁnanciamento das ações
e serviços públicos de saúde, o CONASS aﬁrma que
para a superação do subﬁnanciamento do setor a repolitização do SUS é necessária e urgente e está posta
no Pacto pela Saúde.
Suas palavras: O Pacto em Defesa do SUS convoca-nos a participar mais intensamente, levando essas questões para a discussão no seio da sociedade,
para que, uma vez informada, deﬁna de forma clara
qual o sistema de saúde desejado e os meios disponíveis para efetivá-lo; quanto está disposta a pagar para
mantê-lo e como atuar politicamente para garantir orçamento público adequado.
Srªs e Srs. Senadores, estamos sendo chamados
a fazer esse debate sério e urgente sobre a saúde e
eu volto a enfatizar se a solução do problema no Brasil não estaria no fortalecimento do SUS em todas as
suas categorias?
A arrogância dos planos de saúde se sustenta
na fragilidade do Poder Público em atender as necessidades sanitárias gerais dos brasileiros.
Enquanto isso não acontece, devemos, sim, buscar aperfeiçoamentos urgentes no processo de regularização, vigilância, controle e punição do setor privado
de ﬁnanciamento de saúde no Brasil.
O Estado tem por obrigação regulamentar e vigiar
a atuação das ﬁrmas ligadas ao setor, de modo a evitar que a comercialização da saúde não desumanize
por inteiro o já dramático processo de interação entre
pacientes, médicos e hospitais.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Paulo Paim,
que, na realidade, nem utilizou os dois minutos solicitados, e os oradores todos que queriam usar da palavra,
da tribuna, terão exatamente a mesma benevolência.
Mas, antes de convidar o próximo orador, quero
registrar e, ao mesmo tempo, saudar a presença da
Prefeita do Município de Boca do Acre, Prefeita Dorinha, e alguns Secretários e Vereadores do Município
que estão visitando o Senado Federal.
Sejam bem-vindos à nossa Casa!
Convido agora, como orador inscrito para uma
comunicação inadiável, o Senador Mozarildo Cavalcanti, do Estado de Roraima.
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Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin,
eu até tentei fazer um aparte ao Senador Paulo Paim,
mas o que eu ia dizer para ele vou fazer nesta comunicação.
Amanhã, no Dia Mundial da Saúde, os médicos
resolveram fazer uma paralisação por um dia para chamar a atenção das autoridades da agência reguladora
da saúde suplementar, principalmente, sobre a questão
dos planos de saúde. Se o SUS está ruim, não se pode
pensar, como muitos dizem: “Ah, mas quem tem vai
ao plano de saúde”. Será que todo plano de saúde é a
maravilha que se espera quando alguém paga? Não é,
não é nem para o paciente, nem para o médico.
O médico recebe, em média, dos planos de saúde, R$39,65 por consulta. Isso não é a diária de um
pedreiro, isso é o que se paga por uma consulta que
pode implicar a saúde ou não de um paciente. E o pior:
o plano de saúde ainda diz a que exame o segurado do
plano pode ter direito quando faz uma consulta. Então
se como médico – e eu sou médico – eu decidir que
preciso de tal exame do paciente para um diagnóstico,
o plano vai dizer: “Não, esse exame não tem cobertura”. Aí a pessoa ou faz pagando, particular, ou não
faz. Isso está criando uma dupla confusão, uma dupla
maldade, porque, primeiro, prejudica o trabalho proﬁssional do médico que precisa fazer um diagnóstico
correto e, segundo, inibe a possibilidade de o paciente
ter um atendimento correto, adequado.
Eu quero dizer que amanhã, sendo o Dia Mundial
da Saúde, é muito oportuno que a categoria médica
faça esse protesto para mostrar à Nação que o SUS
não está bem, mas os planos de saúde também não.
O que é pior: no SUS, pelo menos, não há o interesse do lucro. Nos planos de saúde, há o lucro, sim. As
empresas existem para ter lucro. Daí por que elas reajustam o pagamento da mensalidade do plano muito
mais vezes do que os serviços prestados pelo proﬁssional e também do que os procedimentos médicos. E
isso não diz respeito apenas aos médicos, não, mas
a todos os proﬁssionais da saúde, Senador Paim, que
estão nessa situação.
Então nós estamos, de um lado, com um sistema
que já faliu e precisa ser reformado, que é o Sistema
Único de Saúde, que atende a todos; e, do outro lado,
com os planos de saúde que também merecem uma
profunda análise e investigação por parte da agência
suplementar de saúde, porque não é possível se brincar com o dom mais importante que a pessoa viva tem
que é a sua saúde.
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Nós não podemos compactuar com isso. Por isso
faço este registro – faria mesmo que não fosse médico,
mas, sendo médico, tenho muito mais obrigação de
fazê-lo – porque é duro constatar esta realidade: você
vê um parente seu com um problema e leva para uma
consulta. Primeiro, já existe a diﬁculdade de conseguir
a consulta na hora em que se quer, com o médico que
o plano indica. E, depois, ainda vai passar pelos constrangimentos de fazer ou não fazer os exames que o
médico pede, ter ou não ter a internação que requer e
poder ou não poder fazer determinados procedimentos necessários.
Então, é preciso que se diga e a Nação entenda
que a ação dos médicos, que vai ser feita amanhã, é
uma ação em benefício não só dos médicos, mas também em benefício, principalmente, do paciente. Aﬁnal, o
médico trabalha é para ver os seus pacientes curados,
para ver os seus pacientes bem tratados.
Quero parabenizar o Senador Paulo Paim, que,
amanhã, vai ensejar uma reunião em que vão estar
presentes os representantes das instituições médicas,
das entidades médicas, para que possamos aproveitar, inclusive, Senador Paulo Paim, aquele debate que
ﬁzemos na Comissão de Assuntos Sociais sobre o Sistema Único de Saúde e concluí-lo, para também nos
aprofundar na questão dos planos de saúde.
A saúde, no Brasil, precisa de fato de uma reforma profunda, repito, na parte pública do SUS. E, pior,
muita gente que não é atendida pelo plano de saúde
vai para o SUS, onde não tem impedimento para ser
atendido. Agora, no plano de saúde só é atendido quem
de fato é ﬁliado àquele plano.
Hoje, quero deixar este registro na véspera da
paralisação que os médicos vão fazer. Estão dizendo
que é cerca de 70% da categoria. Creio que é muito
mais, porque é universal. Em todos os Estados essa
questão existe.
Quero concluir, se o Presidente permitir, ouvindo
o Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Senador Mozarildo, V. Exª coloca mais uma vez, na pauta desta Casa, de uma forma mais especiﬁca na área
da saúde, algo que comentei no meu pronunciamento
da segunda-feira. Naquela oportunidade, eu fazia o
chamamento, a convocação para que todos nós nos
sentíssemos responsáveis não apenas como agente
público, não apenas e somente na condição de Senador, mas principalmente na convocação de cidadão.
Eu fazia referência ao último Globo Repórter da sexta-feira, que noticiava o mínimo do que, na verdade,
existe na área de saúde deste País. Poderia ser em
qualquer Estado brasileiro e em qualquer Município, e
eu comentava quantas e quantas famílias não pode-
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riam estar passando a dor daquela mãe, daquele pai
que perdeu a criança Ruth, com menos de 2 anos de
idade, por falta exclusivamente de assistência médica.
Eu comentava que precisávamos debater e discutir a
questão da saúde neste País, que tem um plano que
seria de universalização do atendimento, mas, na verdade, não cumpre o seu papel, que precisa ser revisto,
que precisa ser discutido, que precisa ser transparente;
assim como a questão da remuneração do proﬁssional
da área da saúde, a questão da relação entre o Poder
Público e os planos de saúde deste País. Muitas vezes,
o assegurado do plano de saúde privado tinha o atendimento na rede pública e não fazia o pagamento, o
ressarcimento dos custos à rede pública, com o argumento de que estão discutindo a tabela de pagamento.
Querem pagar pela tabela do SUS, mas, na verdade,
quando o atendimento é feito em outro hospital, a tabela é diferenciada. Com isso, ganham muito tempo
e, mais ainda, dinheiro, aumentando os seus lucros.
Então, V. Exª tem a minha solidariedade no alerta desta greve que, amanhã, um dos segmentos da saúde
está anunciando que vai fazer. Eu digo que isso não é
apenas de hoje. Isso vem de muito tempo e, pelo que
estou vendo, se não adotarmos uma postura cidadã,
isso vai perdurar por mais tempo ainda, às custas do
sofrimento, da dor, principalmente, daqueles que mais
precisam. Parabenizo V. Exª por também chamar a
atenção para esse tema.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Agradeço o aparte, Senador Cícero Lucena. Também já
ﬁz vários pronunciamentos nesta legislatura, este ano.
Mas, há quanto tempo vimos discutindo a questão da
saúde no País? Eu acho que é chegado o momento,
até em homenagem ao dia de amanhã, o Dia Mundial
da Saúde, de nós caminharmos, de fato, para uma solução. Não interessa a que categoria pertença o doente,
mas, principalmente, o doente mais pobre não pode
continuar à mercê, de um lado, de um Sistema Único
de Saúde público altamente ineﬁciente; de outro lado,
ao sistema dos planos de saúde que são, no mínimo,
ineﬁcientes e injustos com o segurado, o paciente e
os prestadores de serviço.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, a Sra. Vanessa Grazziontin, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Convido a Senadora Kátia Abreu, por cessão
do Senador Geovani Borges, a fazer o seu pronunciamento.
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V. Exª dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. e Srªs colegas Senadores, a história
contemporânea brasileira se move por ciclos. Tivemos
o período militar, de 64 a 84; a redemocratização, a
partir de 85; e o período pós-Constituinte, a partir de
88. Nele, neste período constituinte, estamos há 23
anos. Desde então, foram nada menos que seis eleições presidenciais diretas, em que dois partidos que
pouco diferem em conteúdo programático se alternaram
no poder: o PSDB e o PT. Ambos se apresentam como
partidos de viés de esquerda. Um é social-democrata,
o outro professa o socialismo reformista.
Lembro-me de um debate, há alguns anos, entre
o Senador Cristovam Buarque, então no PT, e o exPresidente Fernando Henrique Cardoso, em que ambos
admitiam não haver discordância ideológica substancial
entre os seus partidos. Disputavam apenas, a partir de
São Paulo, espaços de poder, não de ideias.
As coincidências não se esgotavam aí. Também
para chegar ao poder, ambos se valeram da mesma
estratégia de buscar alianças conservadoras que lhes
eram doutrinariamente opostas, mas que lhes favoreciam a chegada ao poder.
O PSDB aliou-se ao PFL, hoje DEM, enquanto o
PT aliou-se ao Partido Liberal, de José Alencar.
Essas alianças, no entanto, não abriram espaço
para que o pensamento liberal ocupasse, ainda que parcialmente, a cena política. O máximo que propiciaram
foi a divisão de cargos na máquina estatal. O ideário
liberal, que tem na defesa da liberdade individual – e
não apenas na defesa da economia de mercado o seu
epicentro –, jamais esteve em primeiro plano.
Esse tipo de parceria, movido apenas pela ocupação de espaços na máquina pública e não pela defesa de idéias, desﬁgurou doutrinariamente o quadro
partidário. A terminologia direita-esquerda-centro, com
suas gradações de centro-direita e centro-esquerda,
perdeu conteúdo e signiﬁcado. O ex-Presidente Lula,
antes das eleições do ano passado, saudava, como
sinal de avanço e progresso político, o fato de todos os
candidatos à Presidência da República, na sua visão,
serem de esquerda. Mas, no curso da campanha, seu
partido chamava os adversários de direita, termo que
deixou de designar um campo respeitável do pensamento doutrinário para tornar-se sinônimo de perversão
ideológica, num cenário artiﬁcial, em que o monopólio
do bem e da virtude estaria à esquerda.
Por aí se vê que essa nomenclatura tornou-se
inteiramente vazia, gerando mais confusão que esclarecimento, conferindo às campanhas eleitorais contor-
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nos de mera disputa mercadológica, em que os marqueteiros despontam como os grandes protagonistas. O resultado é a pobreza e a falsidade do debate
político, que aprofundam o abismo entre sociedade e
governantes.
Hoje, os partidos são identiﬁcados não pelo que
propõem, mas pela sua posição em relação ao Governo: oposição ou situação. Aos primeiros, cabe dizer
não; aos segundos, cabe dizer sim.
Não importa se o que está em pauta coincide ou
não com o programa e a doutrina de cada qual.
Oposição terá sempre que dizer não, como se
fosse uma empresa de demolição, enquanto os da
base aliada se comprometem incondicionalmente com
o sim.
Desnecessário dizer da indigência política, moral e ﬁlosóﬁca de tal conjuntura. A política tornou-se
mera disputa de poder, que deriva para um vale-tudo
de promessas inexequíveis e demagógicas.
Não há democracia que se consolide em tal quadro. É preciso romper com esse círculo vicioso, herança ainda dos tempos do autoritarismo, que impôs
ao quadro partidário brasileiro um caráter bipolar e
frentista. No período militar, tínhamos de um lado uma
frente de alianças em favor do regime; de outro, uma
frente oposicionista, que ia da direita à esquerda, diretamente. Naquela circunstância de luta contra a ditadura, era o jeito.
Mas veio a redemocratização e com ela o pluripartidarismo, que, no entanto, não rompeu com a estratégia das frentes híbridas, que desde então submetem
a coerência doutrinária aos interesses ﬁsiológicos e
imediatistas de exercício do poder. O poder pelo poder,
em que todos perseguem apenas a vitória eleitoral,
sem a contrapartida de compromissos programáticos,
morais ou ﬁlosóﬁcos.
O número crescente de abstenções e votos nulos – quase 36 milhões de brasileiros – nas eleições
indica que a sociedade brasileira já está farta desse
jogo artiﬁcial, insincero e improdutivo, que empobrece
e corrompe a política.
Queremos o ﬁm da farsa, queremos que os partidos sejam o que precisam ser: expressões efetivas
de correntes de pensamento da sociedade; que convirjam a partir de ideias e ideais, e não em função do
antagonismo ou protagonismo em relação a quem está
circunstancialmente no poder, como ocorre hoje.
Somente assim os partidos poderão cumprir o papel formador e formulador que têm perante a sociedade,
como agentes do bem comum, das transformações e
do progresso. Com as distorções atuais que aqui estou
apenas resumindo, não há a menor chance.
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Cumpre, pois, que se inicie desde já um novo ciclo na vida política brasileira, em que se dê conteúdo
doutrinário à democracia, em que cada agente político
expresse convicções e seja cobrado pela ﬁdelidade que
tem a elas – e não a cargos, interesses ou partidos.
Isso não se resolve apenas com reformas nas
leis que regem o sistema político. Mais que a reforma
política, é preciso reformar a mentalidade dos agentes
políticos, a nossa mentalidade.
Sr. Presidente, é com este propósito – e tendo
em vista o clamor da sociedade brasileira por renovação na política – que formalizo, aqui, desta tribuna,
minha saída do Democratas, ao mesmo tempo em
que anuncio que estou me associando às lideranças
nacionais empenhadas em criar o Partido Social Democrático – o PSD.
Esta decisão não deriva de rompimento, briga ou
dissidência, mas da constatação de que se esgotou um
ciclo – e não apenas um ciclo pessoal, mas conjuntural,
político, um ciclo da vida partidária brasileira. E é preciso inaugurar um outro, de olhos postos no futuro.
Tenho pelo Democratas respeito e reconhecimento pelo papel que desempenhou no processo de
redemocratização, desde sua origem, em 1984, quando
Partido da Frente Liberal. Coube-lhe garantir a eleição
de Tancredo Neves e José Sarney no Colégio Eleitoral, propiciando a retomada pacíﬁca do poder político
pelos civis. Deu, posteriormente, sustentação a dois
governos de Fernando Henrique Cardoso e exerceu
a oposição aos dois governos de Lula. Cumpriu um
belo papel histórico.
Considero, porém, que a parceria que nos uniu
chegou ao ﬁm. Atuação partidária hoje tem concepção
distinta da minha no que se refere não apenas à prática
interna da democracia, mas à postura de independência
em relação ao quadro presente da política brasileira.
Respeito e acato, mas já não me sinto em sintonia.
Não mudei de ideias ou de identidade, mas já
não vejo meios de implementá-las de onde estava.
Fui criticada quando aqui votei pelo salário mínimo
de R$545. Mas, na mesma ocasião, votei contra uma
medida provisória que pretendia capitalizar o BNDES.
Em ambas as ocasiões, votei tendo em vista a defesa
de um princípio que o DEM e eu sempre postulamos:
a responsabilidade ﬁscal. E assim entendo que deva
ser. Um partido deve, acima de tudo, ter caráter, ser
ﬁel a seu programa. Não há ética sem caráter.
Não vejo que o momento reclame atitudes simplistas de se ﬁliar ao “sim” ou ao “não”. Não há grandeza
nisso. Perguntam-me se o PSD fará oposição ou se
fará parte da base do governo. Não é assim tão banal.
Se fosse, não seria preciso criá-lo.
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É evidente que as forças políticas que sustentam
o atual Governo ﬁliam-se a uma corrente de pensamento distinta da minha. No essencial, divergimos, o
que não impede que, em alguns momentos, possamos convergir.
Acusam o novo partido, que sequer saiu do papel, de servir a propósitos pessoais, de favorecer as
carreiras de seus organizadores. Se fosse assim também, melhor seria não criá-lo. Mais fácil seria permanecer onde estávamos, já que a criação de um partido, no Brasil, efetivamente enraizado na sociedade
e com propósitos deﬁnitivos – e é o que pretende o
PSD – é um empreendimento trabalhoso, caro e de
altíssimo risco.
Lideranças como Gilberto Kassab, Prefeito de São
Paulo, e Guilherme Aﬁf Domingos, Vice-Governador de
São Paulo, teriam meios bem mais cômodos de dar
sequência a seus projetos pessoais de onde estão.
Ocupam cargos de grande inﬂuência, têm luz própria
e não precisam se expor a desaﬁos desse porte.
O que constatamos é que o Brasil está no limiar
de um novo tempo – e que só avançará se a política
assimilar os novos paradigmas que lhe estão postos. E o
principal é este: é preciso nitidez de compromissos.
Não é admissível que a quinta economia do Planeta, com amplo horizonte que neste momento a ela
se descortina no cenário mundial, não exerça interlocução com sua própria sociedade.
Há um amplo segmento de cerca de 110 milhões de brasileiros na classe média órfãos dessa
interlocução.
Nosso ideário consagra a defesa da economia
de mercado como único regime capaz...
(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – ...de
gerar riqueza e sustentabilidade, sem as quais não se
erradica a pobreza. Não cremos no Estado empresário,
que consideramos um falso brilhante.
A experiência do socialismo real, nos diversos
países que o adotaram, o evidencia. Ficaram mais pobres que antes. Nossa postura e votos, no Legislativo,
levará sempre isso em conta. Quando esses postulados
forem favorecidos, não poderemos nos opor. Quando
forem contrariados, combateremos ﬁrmemente.
Mas não é só. A defesa do capital e da livre empresa nem é a maior urgência brasileira, já que dispõem de suas próprias defesas, seus próprios mecanismos, e nem chegaram a ser ameaçados nem pelo
governo do PSDB nem pelo governo do PT. O próprio
mercado, hoje, no Brasil protege com muita competência o capital.
O que vemos como urgência – e isso faz parte
da reforma das mentalidades na política – é a defesa
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da liberdade individual, da liberdade de pensamento,
liberdade para fazer suas escolhas (Liberalismo = Liberdade).
Vemos cada vez mais o País sendo submetido
à ação das patrulhas do pensamento, que impõem os
dogmas do politicamente correto, criminalizando os
que deles divergem.
Liberdade de pensamento é o convívio civilizado
com as ideias com que não concordamos, mesmo com
as que eventualmente abominamos, nos limites da lei.
Ser tolerante é tolerar o intolerável.
É essa intolerância que ameaça o convívio democrático, empobrece o debate e impede a livre circulação
de ideias na sociedade, não permitindo que seja juiz
dos que disputam o seu voto. É essa intolerância que
estigmatizou os que veem no socialismo uma doutrina anacrônica, fracassada e ineﬁcaz, associando o
pensamento liberal ao totalitarismo fascista, que lhe
é antípoda.
Socialismo e fascismo, sim, têm algo em comum:
o culto ao Estado, que, em ambos os casos, deixa de
servidor do cidadão para tornar-se seu dono, intrometendo-se crescentemente em questões inerentes
à vida privada e ao arbítrio das famílias.
É contra esse estigma ideológico, falso como uma
nota de três reais, que combateremos. O termo “social”
que adicionamos ao nome do partido indica que essa
preocupação com as famílias de baixa renda ou sem
renda nenhuma não é monopólio de ninguém e está
longe de ter dono.
Como produtora rural e presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, posso aﬁrmar
– e os números nesse sentido são eloquentes – que
o capitalismo no campo é o mais eﬁcaz fator de erradicação da pobreza no Brasil.
Se hoje temos superávits contínuos e crescentes na balança comercial, se temos hoje uma classe
média rural em expansão, se oferecemos a melhor e
mais barata comida do mundo, se hoje deixamos de
importar alimentos, como fazíamos há quatro décadas,
e disputamos esse segmento do comércio internacional, não há dúvida de que isso se deve ao ambiente
de livre competição que se estabeleceu no campo
brasileiro.
E isso apesar do combate sistemático que sofremos de grupos ideológicos, que insistem em nos associar ao atraso e à perversão política, como supostos
herdeiros de uma mentalidade colonial.
Os fatos conspiram contra essa versão, que, no
entanto, continua a ser sustentada, inibindo o livre trânsito das ideias, falsiﬁcando-as. A hegemonia do pensamento esquerdista, que a estratégia gramsciana de
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revolução cultural inoculou na academia, estabeleceu
a ditadura do pensamento.
Quem hoje se sente à vontade, nas universidades
e meios culturais, de se apresentar como sendo de direita ou liberal? Será renegado e excluído do debate,
como um pária. E isso é trágico. Torna a democracia
um engodo, um debate entre iguais, que deriva para
uma luta por cargos e nada mais.
É para romper com esse paradigma e permitir que
a sociedade brasileira, sobretudo sua classe média,
cem milhões de brasileiros, repito, que se tem mostrado avessa à agenda comportamental do politicamente
correto, que o PSD entra em cena.
As entidades representativas da sociedade civil
têm seu papel, seu valor e seu espaço. Mas não podem monopolizar ou tutelar o debate. Representam
parcelas da sociedade, mas não o todo.
As minorias, ambientalistas ou produtores rurais, não são segmentos isolados, com interesses
que devam se sobrepor ao conjunto do qual fazem
parte. Suas demandas têm que estar em sintonia com
o todo e a ele se submeter. Não são intocáveis, nem
inquestionáveis.
As propostas que os contemplam – e algumas
delas tramitam neste Congresso Nacional – não podem se revestir do status de sagrado, imunes a críticas, ponderações ou mesmo rejeições, se for o caso.
E é o que presentemente ocorre, em face da ditadura
do pensamento, incompatível com a essência da democracia hoje no País.
É na defesa dos valores libertários, que pairam
acima de quaisquer outros, e que devem moldá-los,
que o PSD anuncia seu ingresso nesta nova etapa da
vida político-partidária brasileira.
Não seremos do contra. Somos e seremos sempre
a favor do Brasil, de sua gente, em sua multidiversidade, étnica, cultural e religiosa. Combateremos no campo das ideias, sempre ao lado de quem se disponha a
endossá-las e fortalecê-las. O PSD será literalmente
ﬁel aos seus princípios e ao seu ideário partidário.
Convido todos os brasileiros a acompanhar e
ﬁscalizar as ações que o PSD se dispõe.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Cumprimento a Senadora Kátia Abreu, desejolhe boa sorte no novo Partido, e que ele possa ajudar
a construir e a conservar a democracia brasileira.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto
Costa, Líder do PT, por cinco minutos, para uma comunicação urgente de interesse partidário.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, amanhã, dia 7 de abril,
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comemoramos o Dia Mundial da Saúde, oportunidade para uma reﬂexão sobre os principais problemas e
as possíveis soluções para essa questão de tamanha
importância para a coletividade.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o
braço do Estado criado para garantir a universalização dos serviços de saúde pública, como determina
a Constituição.
Muito já se avançou nesse sentido, mas o SUS
ainda enfrenta uma série de problemas e limitações que
colocam a saúde pública no topo da lista das preocupações dos cidadãos brasileiros. O esforço do Governo
brasileiro para dar resposta aos anseios e necessidades da população se traduz na criação de importantes
ações e programas voltados à atenção primeira, eixo
em torno do qual se conduz todo o processo de reestruturação do sistema público de saúde.
O maior exemplo é o programa Saúde da Família,
que, ao concentrar esforços na promoção da saúde e
no atendimento de demandas básicas, pode solucionar
entre 80% e 90% das demandas de saúde em uma
comunidade, reduzindo sensivelmente os atendimentos de média e alta complexidade.
Seguindo nessa mesma direção, o Governo Federal, recentemente, lançou a Rede Cegonha, um conjunto de medidas destinadas à criação de uma rede de
cuidados primários à mulher e à criança. Serão investidos, até 2014, mais de R$9 bilhões do orçamento do
Ministério da Saúde na criação e reestruturação dessa
rede, que prevê o cuidado à gestante e à criança, desde
o pré-natal até os dois anos de idade, começando pela
unidade básica de saúde, passando pelos exames de
pré-natal, até o parto nos leitos maternos do SUS.
Há, no Brasil, cerca de três milhões de gestantes
por ano, e mais de dois milhões são atendidas exclusivamente pelo SUS. O programa tem como meta levar
as ações a todo o País, mas o foco inicial compreende
as regiões da Amazônia Legal e o Nordeste, onde se
registram os mais altos índices de mortalidade materna e infantil, além das regiões metropolitanas, que
concentram o maior número de gestantes.
Além da Rede Cegonha, a Presidenta Dilma
anunciou, recentemente, a intensiﬁcação das ações
de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico
e tratamento do câncer de mama e de colo do útero.
Serão investidos R$4,5 bilhões nessas ações nos próximos quatro anos.
A importância do anúncio pode ser medida pelas
estatísticas de incidência de problemas relacionados
à saúde da mulher e às taxas de mortalidade materna
no Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional do
Câncer (Inca), o País terá, este ano, mais de 18 mil novos casos de câncer de colo de útero e mais de 49 mil
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casos de câncer de mama. O câncer de colo de útero
é o segundo tumor mais frequente nas mulheres e foi
responsável pela morte de 4,8 mil mulheres em 2008,
segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional
de Informação sobre Mortalidade. Ainda mais frequente
é o câncer de mama, principal causa de mortalidade
feminina por câncer e responsável pelo óbito de 11.813
mulheres brasileiras em 2008.
Há outros exemplos bem-sucedidos do esforço
do Governo Federal para universalizar o atendimento
do SUS. As principais ações universais são: as campanhas de vacinação, o Samu, o Brasil Sorridente, a
Farmácia Popular e, mais recentemente, o programa
Saúde Não Tem Preço, que distribui gratuitamente remédios para o tratamento da hipertensão e do diabetes na rede privada.
Na segunda-feira, a Presidenta Dilma comemorou
o fato de que, nos primeiros 45 dias do programa, 3,5
milhões de pessoas receberam de graça seus remédios para diabetes e hipertensão.
E é importante lembrar também de sucessos
como a redução dos casos de tuberculose no País,
de 73 mil para 70 mil, entre 2008 e 2010. Porém, apesar disso, o Brasil ainda ocupa o 19º lugar no ranking
dos 22 países que concentram 80% dos casos em
todo o mundo.
A diﬁculdade de controle dos casos de tuberculose é apenas um dos problemas a revelar o imenso
desaﬁo que ainda temos pela frente no esforço de universalizar a saúde no Brasil.
Aliada à falta de médicos, a má distribuição de
proﬁssionais de saúde pelo território nacional e as deﬁciências nos processos de controle de gestão respondem por grande parte das queixas da população em
relação ao SUS, amplamente registradas pelos meios
de comunicação.
Quero, aqui, parabenizar o Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, pela edição de regras mais rígidas de controle para combater as irregularidades no
cadastramento de proﬁssionais de saúde, como a duplicidade de registro e o não cumprimento de carga
horária. Entre outras medidas tomadas pelo Ministro,
ﬁca proibido o cadastramento de proﬁssionais que
exerçam mais de dois cargos ou empregos públicos.
Na iniciativa privada, deve ser comprovada a compatibilidade de horários de trabalho.
A iniciativa toca numa questão fundamental para a
eﬁciência do SUS: a necessidade de criação e adoção
imediata de instrumentos de controle de gestão, com
vistas a garantir a prestação de serviços de qualidade
e o uso racional dos recursos públicos.
O Brasil não apenas gasta pouco em saúde, como
também, infelizmente, ainda gasta mal os recursos
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disponíveis. E, sem um sistema bem estruturado de
controle de gestão que responsabilize, em todos os
níveis, os gestores públicos responsáveis pela aplicação dos recursos da saúde, é grande a diﬁculdade
para atendermos à evidente necessidade por novos
recursos.
São estes, Sr. Presidente, a meu ver, os dois pilares sobre os quais precisamos rever, com a máxima
urgência, a questão do ﬁnanciamento da saúde pública brasileira: a criação de instrumentos eﬁcientes e
rigorosos de controle de gastos e a deﬁnição de fontes
perenes que garantam recursos suﬁcientes para que
o SUS possa cumprir o que determina a Constituição:
garantir saúde universal e de qualidade a toda a população brasileira.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Muito bem.
Passo a palavra à Senadora Marisa Serrano, por
dez minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para eu entender,
Presidente: o Líder do PT falou pela Liderança ou para
uma comunicação inadiável?
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Falou pela Liderança, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obrigado. Marisa Serrano e, depois...?
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Depois, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR
– MT) – Quero cumprimentar aqui na nossa Casa e
agradecer a presença de produtores rurais do Estado
do Paraná que estão aqui, 45 produtores, meus conterrâneos – eu também nasci nesse Estado querido .
Sejam bem-vindos aqui. A Casa é de vocês também.
Com a palavra, a Senadora Marisa Serrano, por
dez minutos.
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª
Senadora, eu quero falar hoje do capítulo III da seção
II da nossa Constituição Federal, principalmente o começo do art. 215, que diz:
Art. 215 O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cul-
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tura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, amigos que nos
visitam nesta tarde, pesquisas realizadas pela Unesco, pelo IBGE, pelo Ipea e pelo próprio Ministério da
Cultura mostram que 13% dos brasileiros vão ao cinema alguma vez ao ano; mais de 92% nunca foram
a um museu ou a uma exposição de arte; 78% nunca
assistiram a uma espetáculo de dança; mais de 90%
dos Municípios brasileiros não possuem sala de cinema, teatro, museus ou espaços culturais multiuso; 73%
dos livros estão concentrados nas mãos de apenas
16% da população.
Essa pesquisa indica que o povo brasileiro não
consome cultura. Se cada uma das pessoas que estão
nos assistindo neste momento, através da TV Senado ou estão aqui no plenário, parar para pensar um
pouco na sua vida, vai ver o quanto ele tem usufruído
da cultura nacional ou mesmo da cultura estrangeira
nos últimos tempos. Quantos livros você leu neste
ano? Quantas vezes você foi ao cinema? Quantas
vezes foi a um teatro? Você viu algum espetáculo de
dança? São questões que o brasileiro deve se fazer
porque cultura é, acima de tudo, a formação da cidadania de um povo.
Hoje, o Congresso Nacional deu visibilidade à
cultura. Se ela é a expressão maior da cidadania, é
também a manifestação do talento de cada um, de cada
pessoa, traduzido na música, na dança, no teatro, no
circo, no artesanato, na escultura, na gastronomia, nas
festas populares. E, de festas populares, falo desde o
Círio de Nazaré, lá no Belém do Pará, até o Centro das
Tradições Gaúchas, do Rio Grande do Sul. Isso é fazer
cultura, é participar da cultura de um povo.
Senador Blairo Maggi, até o tereré, que é bebida
muito consumida no meu Estado do Mato Grosso do
Sul, tornou-se, nessa última semana, patrimônio imaterial do meu Estado, porque faz parte da nossa cultura,
faz parte da tradição, das raízes de um povo.
Ontem, Srs. Senadores, Srª Senadora, participei,
como representante da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, da instalação do Conselho
Nacional de Política Cultural, que tem a ﬁnalidade de
propor e formular políticas públicas em debate entre
o Governo e a sociedade civil organizada. Foi uma
grande reunião de dois dias – hoje ainda continua –
em que a sociedade civil, em todas as áreas, pôde
colocar os seus problemas, colocar as suas ideias e
propor ao Governo políticas públicas para fomentar a
cultura em nosso País.
Hoje de manhã, participei, com outros Senadores, de um café da manhã na Câmara dos Deputados,
ocasião em que foi lançada a Frente Parlamentar Mista
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da Cultura, composta de Senadores e Deputados de
diferentes partidos políticos. Ali, o partido de todo mundo era a cultura. Essa frente é presidida pela Deputada
Federal do Rio de Janeiro Jandira Feghali.
Independentemente, como eu disse, de partido
político, todos nós queremos ajudar a cultura nacional.
Estavam lá presentes nomes queridos da cultura nacional, mas quero destacar apenas alguns. Foi muito
concorrida a reunião, com gente de todo o País participando. Aqueles que fazem cultura, que mexem com
cultura, que são amigos da cultura estavam lá. Mas eu
quero destacar, principalmente, a presença do Nelson
Sargento, da Sandra de Sá, do ator Odilon Wagner, do
Wolney Oliveira e de tantos outros que lá estiveram.
E a que essa Frente se propõe? Essa Frente
Parlamentar em Defesa da Cultura se dispõe, principalmente, a discutir, a votar e a propor projetos que
venham a ajudar a cultura a tornar-se uma entidade
maior em nosso País.
Senadora Marinor Brito, obrigada pelo aparte.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Quero parabenizar V. Exª, Senadora Marisa, pelo pronunciamento e pelo resgate da atividade política que mobilizou
o Congresso Nacional hoje de manhã com a criação
da Frente Parlamentar. O texto construído em comum
acordo com os parlamentares das duas Casas reaﬁrma esses dados negativos e propõe ao Governo a
superação dos mesmos. Na audiência hoje de manhã
com a Ministra Ana de Hollanda, nós ﬁzemos questão de fazer dura crítica ao Governo: não tem como
enfrentar essa desigualdade social, com um projeto,
um programa de Governo para combater drogas, para
combater violência sexual contra crianças e adolescentes, para se contrapor à violência que impera pelo
País afora, perdendo, abrindo mão de R$530 milhões
que estavam no orçamento da Cultura e que foram
retirados agora, a partir do contingenciamento que o
Governo fez para o superávit primário e para enfrentar
o privilégio do pagamento da dívida pública. Então, é
bom que registremos aqui neste plenário – V. Exª está
fazendo isso com muita competência – a importância
do investimento na cultura, para que nós possamos
sair deste patamar de 0,06%, que foram destinados
no ano passado do Orçamento da União para a área
da cultura, enquanto que 44,85% são destinados para
o pagamento da dívida pública. Então nós queremos
um País livre, democrático, com educação, com cultura, com lazer, mas não tem como enfrentar essas
desigualdades, inclusive as desigualdades regionais
existentes, a descentralização da cultura, com corte
orçamentário que fere de morte esse que é um elemento multidisciplinar da vida do nosso povo, que deveria
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alavancar o desenvolvimento no nosso País, que é a
cultura. Obrigada, Senadora, e parabéns.
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Obrigada, eu que agradeço, Senadora Marinor, pelas suas palavras.
Eu quero destacar aqui alguns dos projetos que
estão em andamento no Congresso Nacional, estão
na Câmara, depois virão para o Senado: a criação do
vale-cultura, para oferecer aos trabalhadores o direito
de usufruir de cultura e o acesso às fontes de cultura;
o Pró-Cultura, que altera a Lei Rouanet, que mobiliza
e aplica recursos para apoiar projetos culturais; a PEC
150, a destinação do orçamento, 2,0% para a União,
1,5% para Estados e Distrito Federal, e 1% para os
Municípios. Vai dar uma polêmica enorme porque os
Estados – está o nosso Presidente em exercício, que
foi Governador do Estado de Mato Grosso e sabe disso –, os governantes nem sempre gostam de vincular
recursos para determinadas áreas. Já brigam porque
há vinculação para a educação e para a saúde.
Mas é importante que a gente pense e discuta
questões como essa de vinculação também para a
área cultural. Outro projeto que está em andamento
na Casa é a criação do sistema nacional de cultura,
juntando todos os órgãos, o relacionamento e o papel
de todos os que fazem cultura neste País, Ministério
da Cultura, o Conselho Nacional de Cultura, o sistema
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, as
instituições públicas e privadas, museus, bibliotecas,
arquivos, juntando tudo isso num sistema nacional de
cultura.
Sr. Presidente, está em debate também, no Governo, a reformulação da Lei dos Direitos Autorais,
uma lei muito discutida. É a lei que garante, por exemplo, aos artistas o pagamento pela execução de suas
músicas. Quem arrecada é o Ecad. Todo mundo aqui
já deve ter ouvido falar nesta palavra: Ecad, que é o
Escritório Central de Arrecadação. Uma crítica que se
faz ao Ecad é a pouca transparência no caminho entre a arrecadação e o pagamento ao artista, pois nem
todos recebem aquilo que lhes é devido, o que é um
grande problema.
Há também a discussão sobre as fontes de arrecadação. As fontes de arrecadação não são só as
das rádios, das TVs, de quem aí está disponibilizando
música para todos. Mas se você vai fazer uma festa
numa escola, você paga ao Ecad.
(Interrupção do som.)
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Se você tem música ambiente no seu trabalho ou
se tem uma música ambiente no seu escritório, ou no
seu consultório, você vai pagar ao Ecad. Então, essa é
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outra questão que nós temos de discutir muito aqui em
nosso País e principalmente aqui em nossa Casa.
Eu quero, ainda, dizer a todos que, como disse a
Senadora Marinor, nós passamos a manhã discutindo
cultura com a Ministra Ana de Hollanda, que foi convidada pela nossa Comissão de Educação, Cultura e
Esporte para falar dos projetos do Governo e do seu
Ministério para a cultura brasileira.
Quero dizer ainda que ela foi extremamente questionada pelos Srs. Senadores e Srªs Senadoras que lá
estiveram. Quais foram os maiores questionamentos?
Um deles foi a Lei Rouanet, principalmente por causa
da discussão que aconteceu no País nestes últimos
dias acerca do blog da Maria Bethânia que, baseado
nessa lei, tinha permissão para arrecadar R$1,5 milhão
para um blog de poesias.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Já estou terminando, Sr. Presidente.
É importante ter um blog de poesia no País, é
importante fazer poesia no País, é importante ouvir
poesias no País, mas a questão era se um blog valeria
R$1,5 milhão. Esse foi um dos questionamentos dos
Srs. Senadores.
Outro questionamento grande foi a descentralização das ações de cultura. A cultura não pode ﬁcar
apenas no eixo Rio-São Paulo. A cultura tem de estar
em cada Estado da Federação, em cada Município
deste País. Principalmente nós que somos representantes dos Estados brasileiros temos a obrigação de
trabalhar para que a cultura esteja impregnada em
todas as áreas da atividade humana, em todos os
cantos do País.
Hoje foi discutida lá a questão do Amazonas, do
Pará, de Roraima, de Santa Catarina, do Rio Grande
do Sul, do meu Mato Grosso do Sul.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero deixar claro
aqui que o Congresso está aberto, que cabe ao Governo agora dizer se a cultura é prioridade nacional ou
não. O Governo tem maioria nesta Casa e na Câmara
dos Deputados. Se o Governo quiser fazer ações que
realmente priorizem a cultura, a educação nacional,
terá que realmente colocar em votação os projetos
que apoiam a educação e a cultura.
Deixo aqui a certeza, Sr. Presidente, de que todos
nós que queremos um cidadão completo neste País...
Não dá, como eu disse hoje de manhã, para dissociar
cultura de educação. Um cidadão se faz completo quando tem educação e cultura. Aí, sim, é um cidadão de
primeiro mundo. E eu espero que todos nós contribuamos para isso no nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Agradeço a Senadora Marisa Serrano.
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A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Pois não, Senadora.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje
tenho o prazer de registrar a presença no plenário de
senhoras paulistas que são representantes do Ministério Público de São Paulo, da OAB de São Paulo, do
Hospital das Clínicas, das mulheres empresárias. Essas senhoras vieram para uma audiência com o Presidente Sarney, a ﬁm de falar sobre sua preocupação
com a reforma eleitoral.
Todas nós mulheres de todas as classes sociais,
de todas as idades, temos agora de ﬁcar atentas com
a reforma eleitoral, porque o que foi conquistado com
as cotas e assim mesmo de forma precária pode ser
perdido. Nós queremos agora muito mais do que foram
as cotas. Queremos o que é justo: uma alternância,
se for aprovada a lista, e uma presença marcante da
mulher em qualquer que seja a forma escolhida por
este Plenário para a reforma eleitoral.
Somos 52% da população brasileira, temos uma
Presidenta da República, e isso fomos levar ao Presidente José Sarney que nos acolheu, como sempre, com
elegância, com bom senso. Vamos ver se conseguimos,
aqui, neste plenário, que tem 81 Parlamentares, dos
quais só 12 são mulheres, neste momento histórico
do Brasil, fazer valer uma lei que vá mudar a vida das
nossas ﬁlhas e das nossas netas. (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Agradeço à Senadora Marta Suplicy.
Esta Presidência dá as boas-vindas às mulheres
empresárias.
Com toda certeza, Senadora, as suas observações serão levadas em conta nesta Casa, até porque
as mulheres efetivamente mandam e não só parece
que mandam. Lá em casa, a mulher pensa que manda;
eu tenho certeza, Senadora.
Convido o Senador Mário Couto, por cinco minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem abordei
desta tribuna um tema que me preocupa muito. Reﬁrome à tomada da Vale do Rio Doce pelo Governo Federal. Preocupa-me o poder excessivo deste Governo.
Preocupa-me a democracia desta Nação querida.
Mas, Sr. Presidente, o assunto de hoje é preocupante também.
Há alguns meses, a Presidenta da República veio
à Nação e disse à Nação brasileira, meu caro Presi-
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dente, que cortaria os gastos públicos, e esse corte
era um corte signiﬁcativo de R$50 bilhões.
Tenho certeza de que a maioria dos brasileiros
acreditou na Presidenta. Eu, por exemplo, meu caro
Senador Jarbas Vasconcelos, imediatamente preocupei-me em saber onde seriam cortados os gastos
públicos e pensei, Mozarildo, que a Presidenta iria
realmente cumprir com a palavra, que seria bom à
Nação brasileira.
Todos sabem que a Presidenta deste País é do
Partido dos Trabalhadores. Então, tínhamos tudo, Nação, para acreditar. Tínhamos tudo para ter a certeza
do que aquilo que a Presidenta Dilma estava falando
naquele momento era verdadeiro. Realmente, a Presidenta da República vai cumprir com o que está falando, aﬁnal de contas, é Presidenta de uma Nação,
uma Nação grande, uma Nação honrada.
Mas, brasileiros e brasileiras, as palavras da
Presidente não foram verdadeiras. A Presidenta da
República faltou com a verdade à Nação brasileira. A
Presidenta da República pouco se interessa em cortar gastos neste País, especialmente aqueles mais
dolorosos, que são os gastos públicos, que ofendem
a Nação, que maltratam o povo brasileiro, que criam
diﬁculdades para a dona de casa.
Pasmem, senhoras e senhores, brasileiros e
brasileiras: ao iniciar o seu Governo, a Presidenta da
República dá mostra de que não há seriedade no seu
Governo, de que aquilo que se fala no seu Governo não
se pode acreditar, não se pode conﬁar, Presidente.
Brasileiros e brasileiras, olhem o que a imprensa brasileira publica nesta semana, olhem esta Nação
arrasada com o que falou a nossa Presidenta: cartões
corporativos, aqueles que já deram inquérito, que já
deram CPI, que já deram o que falar para a Nação
brasileira, cresceram no Governo da Dilma, apenas
em três meses, 64%. Pior, Nação, pior ainda é que
aqueles gastos sigilosos da Presidência da República
somaram, em dois meses, quase R$ 2 milhões!
A esses gastos sigilosos, Presidente, nem V.
Exª, como Presidente do Senado, nem o Presidente
do Supremo Tribunal Federal, nem o Presidente do
Congresso Nacional pode ter acesso!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Esse é o dado mais preocupante! Uma vez se soube
nesta Nação que um Presidente (Fora do Microfone.),
por meio desses gastos sigilosos, comprava vestido
para sua esposa...
Em dois meses, Brasil; em dois meses, janeiro
e fevereiro do Governo da Dilma, os gastos sigilosos
foram de quase R$ 2 milhões nos cartões corporativos.
Como se quer cortar gastos públicos?
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Vou dar um dado arrasador, estarrecedor, que a
imprensa publica no Correio Braziliense. TV Senado,
mostre à Nação o que o Correio Braziliense publica hoje.
Senhores e senhoras, olhem estes dados. O Correio
Braziliense diz que o consumidor paga a conta. Oito,
oito – repito, Nação – oito bilhões, oito bilhões, Nação
brasileira, em dois meses, oito bilhões, Nação brasileira,
o Governo gasta, em dois meses, com gasolina!
Dilma! Ah, se fosse verdade, Dilma! Ah, se fosse
verdade, Dilma, que tu irias levar a sério o corte nos
gastos públicos, Dilma! Contra fatos reais não há argumento, Nação brasileira!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Esses são dados reais. São dados do que gastaram,
Presidente! São dados comprovados! São dados estatísticos que a imprensa tem na mão. E são fatos
comprovados. E a inﬂação reﬂete esses gastos (Fora
do Microfone.).
A inﬂação só quer esse alimento para crescer
cada vez mais. Diga-me, senhora dona de casa, a senhora que vai no supermercado semanalmente, mensalmente, diga se a senhora não está sentindo no bolso
esses gastos públicos? Diga-me, minha senhora!
Nós estamos só no início deste Governo, Nação.
Eu não posso ﬁcar calado, mesmo sabendo que muitos não gostam da minha fala. Mesmo sabendo que
muitos criticam a minha fala, este Senador não pode
calar. Este Senador não vai calar!
Dilma, eu espero que em outra vez tu fales a
sério à Nação.
Eu espero que na próxima vez, Presidenta, você
respeite a Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Agradeço ao Senador Mário Couto.
Convido o Senador Casildo Maldaner para fazer
uso da palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, os bancos
de desenvolvimento, também chamados de bancos de
fomento, desempenham um papel essencial na economia de uma nação. São responsáveis por garantir
recursos por meio da concessão de ﬁnanciamentos de
longo prazo, que impulsionam o crescimento de nossa agricultura, indústria, comércio e serviços, infraestrutura, inovação tecnológica; enﬁm, todos os setores
produtivos do mercado.
No Brasil, o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – tem desempenhado esse papel com maestria ao longo de seus quase
60 anos de atuação. Somente no ano passado, seus
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desembolsos superaram a marca de 168 bilhões de
reais.
Os bancos de fomento também atuam pontualmente em setores que precisem de atenção especial,
prioritários, em um determinado momento. Com a deﬁnição de políticas de desenvolvimento, em conjunto
com os governos federal e estaduais, sua ação pode
colaborar para mudar a face de uma região economicamente deprimida, por exemplo.
Durante a crise ﬁnanceira de 2008 e 2009, que
abalou economias consolidadas no mundo inteiro e
da qual o Brasil saiu praticamente ileso, os bancos de
desenvolvimento cumpriram uma função decisiva. Garantiram que não houvesse escassez de recursos no
mercado, mantendo em bom nível a atividade econômica, ao contrário das instituições bancárias privadas,
que, com o clima de insegurança, fecharam as torneiras
do próprio crédito. Isso tem acontecido até em função
do que ocorre no mundo inteiro, e os bancos privados
naturalmente puseram o pé no freio, seguraram, e os
bancos públicos de desenvolvimento – principalmente
os bancos públicos – participaram desse processo. No
Brasil, foi muito forte isso.
Além do BNDES, Sr. Presidente, os bancos de
desenvolvimento com atuação estadual ou regional
executam este mesmo papel, mas com um diferencial: por estarem mais próximos, conhecem os problemas regionais e têm melhores condições de criar
programas e políticas adequados às necessidades e
peculiaridades locais. Cito aqui o brilhante trabalho de
bancos como o Bandes, do Espírito Santo, o BDMG,
de Minas Gerais, o Basa, da Amazônia, o Banco do
Nordeste e, lá no Sul, o BRDE – Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul.
Aqui peço licença para um breve parêntese: nos
últimos oito anos, caros colegas, tive o privilégio de
atuar na direção do BRDE, período em que tomei conhecimento mais profundo dessas questões. O BRDE,
que é um banco de desenvolvimento da Região Sul,
pertence aos Estados de Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Paraná e, mais recentemente, ampliou sua
atuação também no Mato Grosso do Sul. Trata-se do
braço ﬁnanceiro do Codesul – Conselho de Desenvolvimento do Sul, e executa as políticas de desenvolvimento econômico dos Estados.
Estou, inclusive, colhendo assinaturas, nobre
Presidente, dos colegas em um requerimento para
realização de sessão solene em homenagem aos cinquenta anos de atuação do nosso BRDE, do nosso
banco, celebrados em junho deste ano. Neste período, o BRDE trouxe mais de R$65 bilhões de recursos
para a Região Sul. Apenas em 2010, o banco viabilizou
R$2,2 bilhões em investimentos.

589

Abril de 2011

Notem que, entre as fontes de recursos do BNDES, está o FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.
O FAT é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego e gerido pelo Codefat – Conselho Deliberativo do
Fundo, órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário,
composto por representantes dos trabalhadores, dos
empregadores e do Governo, que atua como gestor
do FAT.
O Fundo é formado pelas contribuições do Programa de Integração Social – PIS e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep.
Seus recursos são, constitucionalmente, destinados a
três ﬁnalidades especíﬁcas: ao custeio do Programa do
Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e, pelo menos
40% ao ﬁnanciamento de programas de desenvolvimento econômico, esses últimos a cargo do BNDES.
Atualmente, Sr. Presidente, além do BNDES, as
instituições ﬁnanceiras federais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e
o Basa, também acessam diretamente o FAT. Todos os
outros são credenciados junto ao BNDES, que acaba
tornando-se o principal repassador de recursos.
Ora, o BNDES capta no FAT, ao custo anual de
TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo, hoje em 6%
ao ano, e repassa aos bancos com o seu spread, ou
seja, com sua remuneração. Os bancos, ao atenderem seus clientes, são obrigados a incluir o spread do
BNDES no custo ﬁnanceiro da operação, além da sua
própria remuneração, tornando o recurso mais caro
ao tomador ﬁnal.
Os dois bancos de desenvolvimento que acabei
de citar, Basa e Banco do Nordeste, têm atuação exclusivamente regional, mas, por serem instituições federais, acessam diretamente os recursos do FAT.
O Projeto de Lei do Senado nº 040/2011, de autoria da Senadora Ana Amélia Lemos, propõe o acesso
direto de cooperativas de crédito, ou bancos cooperativos, aos recursos do FAT.
No entanto, é essencial que os bancos públicos
de fomento, ou seja, bancos em desenvolvimento, sem
distinção quanto à sua composição acionária, seja ela
federal, regional ou estadual, tenham também, Sr. Presidente, o direito de acessar os recursos do FAT.
Essas instituições fazem um louvável trabalho de
ramiﬁcação do crédito nos mais longínquos rincões de
nosso País – muitas vezes em parceria com as cooperativas de crédito, rural e urbano.
Além disso, conhecem necessidades regionais
especíﬁcas, que têm a ver com o estágio de desenvolvimento da economia. Santa Catarina, por exemplo,
que é o meu Estado, tem apenas 1,3% do território
nacional e não permite um crescimento no sentido
horizontal.
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(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há orador na tribuna.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Obrigado, Sr. Presidente. Um crescimento no
sentido horizontal, mas, sim, no sentido vertical. Nossa
necessidade de investimento...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– Nossa necessidade de investimento é para a produção de alto valor agregado, tal qual em inovação.
Os bancos regionais, por estarem perto das empresas, conseguem compreender melhor seus esforços em inovação, criando linhas e programas mais
adequados.
Em situações emergenciais, sejam de origem climáticas ou econômicas, o banco de desenvolvimento
regional tem condições de ser ágil no apoio aos atingidos, visto que está próximo e tem maior rapidez na
avaliação dos danos e nas medidas necessárias para
sua mitigação.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– O caminho, Sr. Presidente, para o desenvolvimento
econômico e social brasileiro passa essencialmente
pela estruturação e crescimento das economias regionais, com formulação de políticas públicas que respeitem suas peculiaridades e atendam suas demandas.
O fortalecimento dos bancos de fomento é vital para
esse processo.
Por isso, Sr. Presidente e nobres colegas, em
virtude da proposta da Senadora Ana Amélia, iremos
reapresentar a esta Casa uma emenda– que já havia
no período passado –, para que as cooperativas de
crédito tenham acesso aos recursos do FAT. Assim
contatamos a Senadora Marisa Serrano, Relatora dessa proposta, que, prontamente, entendeu este nosso
apelo, para incluirmos também os bancos de desenvolvimentos, que são bancos públicos de desenvolvimento que, por não serem bancos federais, atendem
a regiões e funcionam, muitas vezes, como bancos de
fomento, para também terem acesso ao FAT e trazer
diretamente os recursos às empresas das suas regiões a um custo menor.
Esse é o apelo, essa é a proposta. Acredito, sem
dúvida alguma, Sr. Presidente José Sarney, que, caminhando nessa direção, vamos ajudar a descentralizar
o desenvolvimento neste País.
São as considerações que trago a esta Casa, Sr.
Presidente e nobres colegas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. Blairo Maggi deixa a cadeira da
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Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, 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) – Concedo a palavra ao Senador Itamar Franco. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz.
(Pausa.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/Bloco/PDT – RO)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão, Senador, pois era a Senadora Marinor que estava inscrita na sua frente. Como ela não
se encontrava no plenário, eu o chamei. Mas ela acaba de chegar.
Senadora, como a senhora não estava no plenário, eu concedi a palavra ao Senador Acir, que era o
orador seguinte. Se a senhora não ﬁzer objeção...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, é muito preocupante quando um organismo internacional como a OEA toma a
iniciativa de fazer interferências em uma questão interna
brasileira, como é o caso da decisão da construção da
usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.
Não é uma mera questão de ataque à nossa
soberania, mas à luz da informação que é possível
levantar em pouco mais de cinco minutos.
A solicitação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA é, no mínimo, questionável.
Digo isso porque, em uma breve visita ao site da Funai, é possível conﬁrmar que, praticamente, tudo que
a comissão exige já foi realizado junto às comunidades
indígenas da região que está na área de alcance da
usina de Belo Monte.
Destaco aqui alguns tópicos do relatório publicado hoje pela Funai. Diz o relatório que: “não haverá
mais inundação de terras indígenas, causando, portanto, menores impactos nas aldeias e comunidades”.
Em todas as terras indígenas, a Funai cumpriu o seu
papel institucional no processo de esclarecimento e
consulta junto às comunidades indígenas, realizando
mais de trinta reuniões nas aldeias, todas documentadas em áudio e vídeo. Foram usados intérpretes em
praticamente todas as reuniões.
As informações sobre o projeto foram prestadas
aos povos indígenas, por meio de reuniões nas aldeias, bem como pela realização de quatro audiências
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públicas. Foram realizadas audiências públicas nas
cidades paraenses de Brasil Novo, Vitória do Xingu,
Altamira e Belém, atraindo cerca de oito mil participantes, dos quais mais de cinco mil em Altamira. Dentre
eles, aproximadamente duzentos eram representantes indígenas.
Diante do estudo do impacto ambiental, diretrizes foram apontadas para os programas e medidas de
compensação, detalhados em campo com os indígenas. Foram apresentados programas como de saúde,
segurança, programa de livre acesso, programa de monitoramento e manejo da ﬂora, plano de comunicação e
integração social, programa de educação patrimonial,
programa de educação ambiental, de conservação da
ictiofauna, e o plano de saúde pública”.
Sr. Presidente, para não prolongar demais esta
exposição...
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pois
não, Senadora Marinor.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Excelência,
eu queria fazer uma contestação frontal a essas informações. Sou do Pará...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Eu queria dizer
que S. Exª está falando como Líder, tem cinco minutos,
então não é permitido aparte.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Ah, é Liderança?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Liderança.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Desculpe,
Excelência. Como disse o Presidente Sarney, eu estava
lá atrás e não ouvi que V. Exª tinha sido chamado pela
Liderança. Mas, em uma próxima oportunidade, quero
confrontar esses dados, que não são os dados que a
sociedade paraense tem acumulado. Obrigada.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Essas informações estão no site da Funai, Senadora.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Pois não.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Vou fazer um contraponto com a Senadora Marinor, depois.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Flexa Ribeiro, por favor, peço aos
colegas que colaborem, de maneira que possamos
continuar a sessão sem violar o Regimento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Para não prolongar mais esta exposição, coloco o
Relatório da Funai em anexo a este pronunciamento,
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Sr. Presidente. Peço que seja anexado ao nosso pronunciamento.
As exigências, por assim dizer, da OEA, parecem
ter sido redigidas sem o conhecimento da política de
trabalho da implantação da usina Belo Monte. Faço coro
com o Ministério das Relações Exteriores ao considerar
que as medidas da OEA sobre Belo Monte realmente
são precipitadas e injustiﬁcáveis, afrontando mesmo,
eu diria, a nossa soberania, desconsiderando a nossa competência para lidar com as questões sociais e
ambientais envolvidas em um empreendimento desse
porte. Em linguagem muito popular, respondo à OEA:
o Brasil tem dono, meus senhores e senhoras da comunidade internacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Peço silêncio ao
Plenário, há orador na tribuna.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O
Brasil tem dono, é do povo brasileiro. Tem Presidente
da República, tem um Congresso atuante e tem um
Judiciário independente. O Brasil tem também respeito e consideração por seus povos indígenas. Existem
povos que praticamente dizimaram os seus indígenas.
São povos que não devem chegar hoje, aqui, no Brasil,
tentando se redimir de seus erros do passado.
E sobre esse olhar vigilante da comunidade internacional, recordo aqui que há duas semanas a Etiópia
arrendou, por 700 euros por mês, por 50 anos, uma área
de 3 milhões de hectares para cultivo de monocultura.
E ninguém disse nada. Monocultura de matéria-prima
a ser enviada para fora de um país faminto. E nenhum
organismo internacional, Sr. Presidente, fez qualquer
coisa sobre o assunto.
Dentro de um cenário mais amplo, não é de se
estranhar que a Abin tenha levantado indícios de participação estrangeira nos conﬂitos que interromperam
as obras na usina de Jirau. Porque somente interesses
estrangeiros deixam de levar em conta as políticas internas de outros países.
Também não é de se estranhar que a solicitação
da OEA surja semanas depois da visita de dois grandes astros da mídia hollywoodiana ao Brasil, sendo
um deles o diretor James Cameron, e o outro o popular ator e político Arnold Schwarzenegger. Os dois
estiveram no segundo Fórum de Sustentabilidade de
Manaus, defendendo a interrupção do processo da
usina de Belo Monte.
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil tem dono. Não
podemos ser tratados como se fôssemos um cenário
de Hollywood. É muito fácil para esses senhores virem ao Brasil dizer para desistirmos de Belo Monte,
mas não serão eles que resolverão o nosso problema
energético.
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Fazer demagogia com o meio ambiente brasileiro
é a parte fácil. Viver na Amazônia, trabalhar em meio
à ﬂoresta amazônica, criar emprego e sustento para
quase 30 milhões de pessoas... Para isso, ninguém
tem uma fórmula alternativa, Sr. Presidente.
Reaﬁrmo aqui: o Brasil tem dono, e é o povo brasileiro, com toda a sua diversidade étnica e cultural.
A OEA, antes de tentar fazer uma ingerência à
nossa política, deve levantar informações verdadeiras,
deve se posicionar de forma isenta, desapaixonada e
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respeitar a soberania de cada país, principalmente a
nossa.
Sr. Presidente, era isso que eu tinha para colocar.
Agradeço a sua atenção e peço para colocar, junto com
o meu pronunciamento, o Relatório da Funai.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ACIR GURGACZ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores,
Srªs e Srs. Parlamentares Federais e Estaduais, que
vêm aqui hoje de várias partes do País, Srs. Prefeitos,
Senhoras e Senhores, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para examinar, de forma mais profunda, a
conjuntura e os grandes desaﬁos do País neste meu
reencontro com o Parlamento Nacional.
Chego a esta Casa, Srs. Parlamentares, por delegação dos mineiros.
Retomo aqui o trabalho que, por 16 anos, desenvolvi no Legislativo, onde tive a honra de receber importantes missões, entre elas a de presidir a Câmara
dos Deputados.
Trago desse período lembranças de vigorosas
iniciativas pela valorização Parlamento.
Destaco, entre elas, a limitação das medidas provisórias e a aprovação do “Pacote Ético”, que acabou
com a imunidade parlamentar para crimes comuns,
criou o Conselho de Ética e institucionalizou o princípio da legislação participativa.
É com a mesma convicção democrática, com o
mesmo respeito ao Congresso e com a mesma disposição para o trabalho que chego a esta Casa.
Os que ainda não me conhecem bem e esperam
encontrar em mim ataques pessoais no exercício da
oposição vão se decepcionar. Não confundo agressividade com ﬁrmeza. Não confundo adversário com
inimigo.
Os que ainda não me conhecem bem e acham
que vão encontrar em mim tolerância diante dos erros
praticados pelo Governo também vão se decepcionar.
Não confundo o direito à defesa e ao contraditório com
complacência e compadrio.
Estarei onde sempre estive, Sr. Presidente, como
homem do diálogo, que não foge às suas responsabilidades e convicções, que não teme o enfrentamento
do debate, nem as oportunidades de convergência em
torno dos reais interesses do Brasil.
Farei a política que sempre ﬁz, aquela que entende que, neste campo, brigam as ideias, e não os
homens.
Saúdo inicialmente esta Casa através dos grandes
brasileiros que por aqui passaram e também através
de todos os parlamentares que, hoje, aqui honram a
delegação que receberam, respeitando a sagrada autonomia do Parlamento.
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Parlamentares que reconhecem ter apenas um
senhor: o povo brasileiro. E apenas um senhora: a sua
própria consciência.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a memória e
o conhecimento da própria história são patrimônios
preciosos de uma nação. Mais do que isso, formam a
matéria-prima essencial e insubstituível à construção
do futuro.
A consciência do que fomos e do que somos é
que nos permite, todos os dias, moldar os contornos
do que seremos, ou do que poderíamos vir a ser.
O Brasil de hoje é resultado de uma vigorosa
construção coletiva que, desde os primeiros sopros
da nacionalidade, vem ganhando dimensão, substância e densidade.
Ao contrário do que alguns nos querem fazer
crer, o País não nasceu ontem. Ele é fruto dos erros
e dos acertos de várias gerações de brasileiros, de
diferentes governos e líderes, e também de diversas
circunstâncias históricas e econômicas.
Juntos, nós, brasileiros, percorremos os caminhos
que nos trouxeram até aqui. Mas é importante e justo
que nos lembremos, sempre, que não chegamos até
aqui percorrendo os mesmos caminhos.
Não podemos e não devemos nos esquecer das
grandes diferenças que marcam a visão de País das
forças políticas presentes na vida nacional das últimas
décadas. Porque, por mais que queiram, os partidos
não se deﬁnem pelo discurso que fazem nem pelas
causas que dizem defender. Um partido se deﬁne pelas ações que pratica e pela forma como responde aos
desaﬁos da realidade.
Em 1985, quando o Brasil se via diante da oportunidade histórica de sepultar o autoritarismo e reingressar no mundo democrático, nós estávamos ao lado do
povo brasileiro e do Presidente Tancredo Neves.
Os nossos adversários, não.
Permanecemos ao lado do Presidente José Sarney, naqueles primeiros e difíceis anos de consolidação
da nova ordem democrática.
Os nossos adversários, não.
Mais à frente, em um momento especialmente
delicado da nossa história, quando foi preciso convergir
para apoiar a governabilidade e o grande Presidente
Itamar Franco, que hoje nos honra aqui no Senado
Federal, nós estávamos lá.
Os nossos adversários, não.
Recusaram, mais uma vez, a convocação da
história.
Para enfrentar a grave desorganização da vida
econômica do País e a hiperinﬂação que penalizava,
de forma especial, os mais pobres, o governo Itamar
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criou o Plano Real. Nesse momento, o Brasil precisou
de nós, e, mais uma vez, nós estávamos lá.
Os nossos adversários, não.
Sob a liderança do Presidente Fernando Henrique, aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal
para proteger o País dos desmandos dos maus administradores. Nossos adversários votaram contra
e chegaram ao extremo de ir à Justiça contra essa
saneadora medida, importante marco da moralidade
administrativa no Brasil.
Para suportar as crises econômicas internacionais e salvaguardar o sistema ﬁnanceiro nacional,
estruturamos o Proer, sob as incompreensões e o
ataque cerrado dos nossos adversários, os mesmos
que o utilizaram para ultrapassar o inferno da crise de
2009 e que o apresentam, agora, como exemplo de
boa governança ao mundo.
Estruturamos, senhoras e senhores, os primeiros programas federais de transferência de renda da
nossa história.
A partir de sucessos locais, como o do Prefeito
Grama, em Campinas, e do Governador Marconi Perillo, com os cartões, em Goiás, criamos o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás, que, depois,
serviram de base para, ampliados e concentrados, se
transformarem no emblemático Bolsa Família.
Quando os fundamos, nossos adversários também não estavam lá.
E, ironicamente, nos criticaram por estarmos
criando políticas assistencialistas de perpetuação da
dependência, e não de superação da pobreza.
Senhoras e senhores, as mudanças estruturais
do governo Fernando Henrique, entre elas as privatizações, deﬁniram a nova face contemporânea do
Brasil.
A democratização do acesso à telefonia celular
talvez seja o melhor exemplo do acerto das medidas
corajosamente tomadas, porque, meus amigos, meus
pares nesta Casa, é disso que é feito um bom governo:
de decisões e não apenas de circunstâncias.
Senhoras e senhores, faço essas rápidas considerações apenas para conﬁrmar o que continuamos
a ver hoje: sempre que precisou escolher entre os interesses do Brasil e a conveniência do Partido, o PT
escolheu o PT.
Por isso, não é estranho a nós que setores do partido tentem, agora, convencer a todos de que os seus
interesses são, na verdade, os interesses da Nação.
Nem sempre são.
Não é interesse do País, por exemplo, a subordinação das agências reguladoras ao governo central,
gestadas que foram para terem independência técnica
e, pelo País, atuarem livres de pressões políticas.

595

Abril de 2011

Não é interesse do País que o Poder Federal
patrocine o grave aparelhamento e o inchaço do Estado brasileiro, como nunca antes se viu na nossa
história.
Da mesma forma, não posso crer que seja, senhoras e senhores, interesse do País que o governismo
avance sobre empresas privadas, com o objetivo de
atrelá-las às suas conveniências, como se faz, agora,
sem nenhum constrangimento, com a maior empresa
privada do Brasil, a Vale, criando perigosíssimo precedente.
Srªs e Srs. Senadores, não sou, como todos sabem, daqueles cegos pela paixão política, que não se
permitem enxergar méritos no adversário.
Reconheço avanços no Governo do Presidente Lula. A manutenção dos fundamentos da política
econômica implantada pelos governos anteriores é, a
meu ver, o primeiro e o mais importante mérito da administração petista. E é necessário reconhecer que o
adensamento e a ampliação das políticas sociais foram
fundamentais para que o Brasil avançasse mais.
Acredito que, mais adiante, por mais que isso desagrade a alguns, a independência dos historiadores
considerará os Governos Itamar, Fernando Henrique
e Lula um só período da história do Brasil, de estabilidade com crescimento.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Permite um aparte, Senador Aécio?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu
gostaria, ilustre Senadora, de ouvi-la, e quero ouvi-la.
Eu pediria apenas que me permitisse concluir meu
raciocínio, que certamente lhe dará ainda melhores e
maiores instrumentos para o seu aparte. Preﬁro ouvila ao ﬁnal. E faço o mesmo pedido aos demais Senadores, que ouvirei com enorme prazer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Quero dizer a V.
Exª que, se V. Exª permitir apartes, não poderá negar
a outro Senador que o pedir.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E será o tempo descontado do seu discurso.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Então, dessa forma, eu peço a compreensão do senhor,
para que eu possa aqui complementar as ideias que
trago hoje aos meus companheiros de oposição e a
todo o País.
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Peço
também o meu lugar nessa lista dos aparteantes ao
ﬁnal.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Muito
bem, meu caro líder e amigo Humberto Costa.
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Senhoras e senhores...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O
mesmo peço. Senador Aécio, eu também gostaria de
me inscrever.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senhoras e senhores ...
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Também me inscrevo, Sr. Presidente. Senador Lindbergh.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senhoras e senhores, não ocupo esta tribuna para fazer
uma análise dos primeiros meses do Governo da Presidente Dilma Rousseff.
O processo de governança instalado à frente
do País...
O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) –
Também me inscrevo, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –...
com suas falhas, equívocos, mas também virtudes,
não conta apenas alguns poucos meses. Pontua-se,
de forma concreta, o início do nono ano de um mesmo
governo. Quase uma década.
Ainda que seja nítido e louvável o esforço da Senhora Presidente em impor personalidade própria ao
seu Governo, que eu respeito, tem prevalecido a lógica
dominante em todo esse período e suas heranças.
Não há ruptura entre o velho e o novo, mas o continuísmo das graves contradições dos últimos anos.
O Brasil cor-de-rosa vendido competentemente
pela propaganda política – apoiada por farta e difusa
propaganda oﬁcial – não se conﬁrma na realidade.
E nós vivemos, senhoras e senhores, no Brasil
real.
Por isso, senhoras e senhores, cessadas as paixões da disputa eleitoral, o Brasil precisa, neste momento, de um choque de realidade.
Um choque de realidade que nos permita compreender corretamente a situação do País hoje, e essencial, que nos permita também compreendê-la dentro
do mundo que nos cerca.
Escondido sob o biombo eleitoral montado, o desarranjo ﬁscal, tantas vezes por nós denunciado, exige
agora um ajuste de grande monta que penalizará investimentos anunciados com pompa e circunstância.
E não é bom para um partido inaugurar uma nova
fase de governo sob a égide do não cumprimento de
compromissos assumidos com a população.
É consenso, senhoras a senhores, que o Brasil
convive com o grave risco de desindustrialização de
importantes setores da nossa economia.
A participação de produtos manufaturados na
nossa pauta exportadora, que era de 61% no ano de
2000, recuou para apenas 40% no ano de 2010.
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Vemos, infelizmente, renascer da farra da gastança descontrolada dos últimos anos, e em especial do
ano eleitoral, a crônica e grave doença da inﬂação.
E não há razão para otimismo, senhoras e senhores, quando comparamos a nossa situação com a
de outros países.
Estudo feito a partir do relatório de competitividade
do Fórum Econômico Mundial mostra que, comparado
a outros 20 países com os quais concorremos, o Brasil
ﬁcou apenas na 17ª colocação no quesito qualidade
geral de infraestrutura. Empatamos com a Colômbia.
No item qualidade da infraestrutura portuária, o
Brasil teve o pior desempenho. Fomos os lanternas
do grupo.
A qualidade das estradas brasileiras, por onde trafega mais da metade das cargas do País, supera apenas
a da Rússia. Ficamos na penúltima colocação.
Enquanto isso, em 2010, a nossa carga tributária
atingiu a marca de 35% do PIB.
Impressiona também, caros amigos, saber que,
apesar de todos os avanços que, reconheço, existiram
nos últimos anos, a carga tributária das famílias com
renda mensal de até dois salários mínimos passou,
segundo o Ipea, de 48,5%, em 2004, para 53,9% da
renda no ano de 2008.
E, lamentavelmente, repete-se agora o que se
viu nos últimos anos: não há espaço e dedicação real
à discussão do essencial. As reformas constitucionais
continuam à espera de decisão política para que sejam
debatidas e aprovadas.
Srªs e Srs. Parlamentares, a população brasileira nos delegou a honrosa tarefa de exercer oposição
ao atual Governo.
Repito o que tem dito o Governador Geraldo
Alckmin: “Ser oposição é tão patriótico quanto ser
governo”.
Aproveito este momento para fazer minha homenagem aos companheiros do PSDB, do DEM e do
PPS pela coragem e coerência com que têm honrado
no Parlamento a delegação recebida nas urnas.
Hoje, cerca de metade da população vive em
Estados governados pela oposição.
No plano nacional tivemos a conﬁança de cerca
de 44 milhões de brasileiros que caminharam ao nosso lado e optaram pela experiência e competência de
José Serra, que aqui nos honra com sua presença,
para liderar o País.
Esses números, por si sós, demonstram a dimensão política e a responsabilidade das oposições
no País.
Acredito, no entanto, que o tamanho da oposição
será equivalente à nossa capacidade de interpretar e
defender os valores e expectativas da nossa gente.
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Como oposição, é nosso dever atuar com ﬁrmeza e lealdade em três diferentes e complementares
frentes.
Uma, que deﬁne a nossa postura perante o Governo.
Outra, que nos remete ao nosso compromisso
inalienável com o resgate da Federação.
E a terceira frente, a que nos permitirá uma aproximação ainda maior com os brasileiros.
Em relação ao Governo, temos como obrigações
básicas:
Fiscalizar com rigor.
Apontar o descumprimento de compromissos
assumidos com a população.
Denunciar desvios, erros e omissões.
E cobrar ações que sejam realmente importantes para o País.
O segundo eixo de atuação que defendo é o
compromisso de resgatarmos o princípio da Federação no Brasil.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Aqui
peço licença para fazer uma manifestação de apreço
aos inúmeros prefeitos municipais de Minas e de outras partes do País, que vêm travando, há anos, inglória
luta para sensibilizar o Governo Federal, o Parlamento
e a opinião pública acerca da difícil realidade das administrações locais. (Palmas.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As galerias não podem se manifestar, de acordo com o Regimento da Casa.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Hoje,
suportamos uma das mais graves concentrações de
impostos, recursos e poder de decisão na esfera da
União de toda a nossa história.
Essa é uma realidade que avança dia após dia
e compromete o equilíbrio federativo.
Meus amigos, como terceiro eixo de ação, acredito
que a nossa aproximação ainda maior com os vários
setores da vida nacional vai ocorrer a partir da coragem que tivermos para assumirmos e partilharmos as
indagações e as indignações do nosso tempo.
Assumirmos e partilharmos os sonhos e as utopias da nossa geração.
Nesse sentido, peço licença para trazer aos senhores trechos daquele que considero o mais importante documento político produzido nos últimos tempos
no Brasil. Trata-se do Manifesto em Defesa da Democracia, que tem, entre seus signatários, brasileiros da
dimensão de Hélio Bicudo e Dom Paulo Evaristo Arns.
Manifesto que não pertence a um partido, mas ao Brasil e aos brasileiros.
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Diz ele em alguns trechos: “É um insulto à República que o Poder Legislativo seja tratado como mera
extensão do Executivo...”, como denuncia todos os dias
o Senador Itamar Franco.
Continua o manifesto: “O poder conquistado nas
urnas ou a popularidade de um líder não lhe conferem
licença para ignorar a Constituição e as leis...”
“É intolerável”, continua, “assistir ao uso de órgãos
do Estado como extensão de um partido político...”
Esse documento, Senhoras e Senhores, a meu
ver, reﬂete a alma e o coração de tantos de nós e, ao
fazer isso, nos traz a dimensão maior da política.
Precisamos, Senhoras e Senhores, romper a
inércia.
A ausência de iniciativas concretas do Governo
em torno das grandes reformas não pode ser justiﬁcativa para deixarmos de fazer o que pode ser feito hoje
e o que é nosso dever fazer hoje.
Ouso apresentar, Sr. Presidente, e contando com
a compreensão de V. Exª, algumas primeiras ideias
para serem examinadas por esta Casa.
Começo por aquela que, defendida inicialmente
pelo nosso companheiro José Serra na campanha, foi
acolhida e transformada em compromisso pela Presidente Dilma Rousseff, na campanha presidencial, e
que, por isso mesmo, pode signiﬁcar uma inédita convergência em torno de um dos nossos mais legítimos
interesses nacionais.
Reﬁro-me à redução de tributos cobrados em
setores estratégicos da nossa economia, no caso a
redução a zero das alíquotas de PIS e Coﬁns das empresas de saneamento.
Podemos somar forças e apoiar iniciativas como
a do ilustre Senador Dornelles, que defende proposta
semelhante para capitalizar as empresas de água e
esgoto e fomentar novos investimentos em saneamento
em todas as regiões do Brasil.
É também compromisso assumido pela Presidente – e bandeira defendida pela oposição – a extensão
da mesma iniciativa à área de energia elétrica.
Se o Governo Federal seguisse o exemplo do
Governo de Minas e de outros Estados que concedem
isenção total de ICMS às famílias de baixo consumo,
as contas de luz dessas famílias poderiam chegar a
ser 20% mais baratas!
Por outro lado, não há, Senhoras e Senhores,
justiﬁcativa para que permaneçamos passiveis diante
das reconhecidas diﬁculdades de execução orçamentária em áreas fundamentais ao País.
Segundo o Contas Abertas, por razões as mais
diversas, nos últimos oito anos o Ministério dos Transportes não executou parte expressiva do orçamento
de que dispunha para investir.
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Para enfrentar esse e outros problemas, trago
uma proposta que, sei, parecerá, para muitos, ousada. Para mim, não. Estarei propondo a transferência
gradual dos recursos e da gestão as rodovias federais
para a competência dos Estados.
Isso poderia ser iniciado com a imediata transferência dos recursos da Cide para os Estados e Municípios....
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço para concluir, Senador.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Estou concluindo, Sr. Presidente.
Meus amigos, do ponto de vista dos interesses da
Federação, proponho ainda que 70% dos recursos do
Fundo Nacional de Segurança e do Fundo Penitenciário, sempre contingenciados, sejam distribuídos mensalmente, de forma republicana, proporcionalmente à
população de cada Estado.
Sabemos todos que a Federação brasileira vive
um processo de esfacelamento.
O mal é conhecido.
Do ponto de vista tributário, vivemos grave injustiça federativa.
Nesse sentido, proponho adotarmos mecanismos
que protejam a participação na receita dos Estados,
especialmente das regiões mais pobres, e das prefeituras, sobretudo as do interior e de pequeno porte.
Estou encaminhando, Sr. Presidente, iniciativa
capaz de recompor gradualmente o tamanho da fatia
que o FPE e o FPM tinham no bolo tributário, impedindo que as isenções tributárias dadas pelo Governo
Federal continuem a alcançar a parcela dos Estados e
Municípios que já foi, repito, de 27% em 2002 e hoje
é de apenas 19,4%.
No campo da geração de empregos, defendo a
revisão da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa,
criando o Simples Trabalhista, universalizando o direito de opção pelo Simples Nacional e estendendo os
benefícios do Empreendedor Individual para as micro
e pequenas empresas.
No meu entendimento, meu pessoal entendimento, decisões como essas atendem muito mais às justas
demandas do setor do que a criação de mais cargos
públicos e de novas estruturas burocráticas.
Precisamos, insisto, buscar a equação que nos
permita progressivamente desonerar as microempresas, mas também as exportações, os investimentos,
a produção e a folha salarial.
Senhoras e Senhores, reaﬁrmo meu compromisso com outros grandes desaﬁos do País. Não faltará
a mim e, estou certo, a outros líderes da oposição,
disposição para discutir com o governo medidas efeti-
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vas e corajosas que nos permitam superar os sempre
prioritários desaﬁos da qualidade da educação e da
saúde pública no Brasil.
Assim como estaremos presentes na defesa de
medidas que permitam que a questão ambiental possa alcançar um novo patamar de discussão e permear
todas as áreas de ação do setor público.
Senhoras e Senhores, acredito que devemos
organizar o exercício da oposição em torno de três
valores. São eles: coragem, responsabilidade e ética.
Coragem para resistir à tentação da demagogia e do
oportunismo. Responsabilidade, porque não podemos
cobrar do governo responsabilidade se não a tivermos
para oferecer ao Brasil; e ética, não só a ética que move
as denúncias; não só a ética que cobra a transparência e a verdade, mas uma ética mais ampla, íntima,
capaz de orientar nossas posições, nossas ações e
compromissos todos os dias.
Acredito, Srªs e Srs. Senadores, que estamos
vencendo um ciclo. Hoje, o Brasil não acredita mais
no discurso que tenta apontar uma falsa contradição
entre responsabilidade administrativa de um lado e
conquistas sociais de outro.
Em 2002, quando criamos a expressão “choque
de gestão” – e fomos muito criticados por nossos adversários – tínhamos como objetivo aﬁrmar que não
pode haver avanço social permanente, sem responsabilidade administrativa. Os emblemáticos avanços de
Minas Gerais comprovam a tese.
Hoje, para o bem do Brasil, podemos visitar, país
afora, uma densa agenda de gestão pública, muitas
delas introduzidas por vários companheiros que hoje
estão aqui nesta Casa, como o Ilustre Governador
Eduardo Braga, Governador Blairo, dentre tantos outros. Portanto, há hoje uma agenda empreendida por
uma nova geração de líderes e gestores brasileiros de
diferentes partidos que nos apontam caminhos para a
transformação que nos exige a população.
Mas há muito a ser feito – para concluir, Sr. Presidente.
Nós nos apresentamos hoje, sem batalhas próprias, prontos para iniciar um denso debate sobre os
grandes desaﬁos que nos esperam.
É nosso dever contribuir para que a travessia iniciada – e empreendida por muitas mãos – avance na
direção do pleno desenvolvimento. Essa é a grande
tarefa inconclusa. E se há um erro que juntos não podemos cometer é nos perdermos na grandiloqüência
do discurso oﬁcial, como se tivéssemos alcançado o
nosso ponto de chegada. Não alcançamos. Estamos
longe dele, apenas no início da jornada. Há grandes
desaﬁos a serem enfrentados e vencidos que não
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pertencem apenas ao governo ou às oposições, mas
ao país inteiro.
E, aqui, aﬁnal, não posso deixar de lembrar Minas, a história de Minas e as lições que nos legaram
os homens e as mulheres de Minas. Elas nos dizem
que cada geração tem o seu compromisso com a história. Elas nos dizem que a pátria é honrosa tarefa
diária, coletiva e compartilhada. Não a realizaremos
sob o signo do confronto irracional, nem tampouco da
complacência.
A oposição que defendo não é a de uma coligação, Sr. Presidente, de partidos contra o Estado ou o
país, mas a da lucidez da razão republicana contra os
erros e omissões do poder público.
Convoca-nos, neste momento, à responsabilidade para fazer o que precisa ser feito. Ou o faremos ou
continuaremos colecionando sonhos irrealizados. Não
temos, Senhoras e Senhores, Sr. Presidente, esse direito. Precisamos estar, todos, à altura dos sonhos de
cada um dos brasileiros.
E nós, da oposição, estejam certos, estaremos.
Muito obrigado! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Peço ao Plenário
que não se manifeste. O Regimento não permite que
as galerias se manifestem.
Concedo a palavra à Senadora Marinor Brito,
como Líder de Partido inscrito.
O orador...
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O orador, na forma do art.14, não permitiu ser
aparteado pela Senadora Gleisi.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Permitiu, Sr. Presidente. Foi permitido, desde que
fosse no ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E peço licença para dizer que a recusa da
permissão para apartear será sempre compreendida
em caráter geral, ainda que proferida em relação a
um só Senador.
Mas posso inscrever o Senador Humberto Costa
para falar...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não! Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente. O Senador Aécio Neves
permitiu o aparte; permitiu e deixou o aparte para o
ﬁnal!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sim.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Exatamente! Só pediu que fosse no ﬁnal, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mas o tempo dele foi esgotado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Mas V. Exª pode conceder.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Estamos todos aqui para prestigiar o Senador Aécio
Neves.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se o Plenário permite que estendamos o tempo do orador por tempo indeterminado, abrindo um
precedente para dar apartes, a Mesa, consultado o
orador, aceitará.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sem dúvida.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB – MG) – Estou à
disposição do Plenário e das determinações de V. Exª,
Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Quero falar pela Liderança da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
De fato, o Senador Aécio não negou o aparte e
disse que nos daria apartes ao ﬁnal do seu discurso.
Eu gostaria de pedir a V. Exª a mesma condescendência de tempo que teve com o Senador Aécio
Neves, que extrapolou o seu tempo de dez minutos – e
acho que estava correto em fazê-lo, pelo pronunciamento que fez a esta Casa – para que nós pudéssemos
fazer um bom debate. Aliás, é da gênese desta Casa
fazer o debate. Nós estamos aqui no Parlamento. E
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acho que é um momento importante para contrapormos ideias. E, como disse o Senador Aécio, nós não
estamos aqui em combates pessoais, mas, antes, defendendo causas.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Concordamos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu consulto o Plenário uma vez mais...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... se o Plenário aceita essa exceção de prolongar o tempo do orador para ser aparteado por aqueles
que o quiserem.
A Mesa interpretou como se ele tivesse recusado o aparte, porque ele recusou na mesma hora, e eu
adverti o orador, como adverti a todos os presentes,
de que ele estava recusando o aparte e que nenhum
outro poderia apartear. Mas, se assim deseja a Casa,
para debater, a Mesa aceitará e dará também ao orador
que for designado para responder-lhe o mesmo tempo
que deu ao Senador Aécio, Senadora.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para solicitar a
minha inscrição para falar pela Liderança do PSDB.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Sr. Presidente, pela ordem. Aqui à sua esquerda, Sr.
Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Vamos aos apartes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
acho que o discurso do Senador Aécio Neves – um
discurso elegante, conceitual, que simboliza uma manifestação da Oposição – merece ser posto em debate.
As opiniões, mesmo que signiﬁquem confronto, devem
ser manifestas.
Eu acho que este pode ser um bom momento,
neste ano de 2011, para o confronto de ideias entre
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Governo e Oposição, com a elegância com que S. Exª
o Senador Aécio Neves pautou o seu discurso.
De modo que eu quero fazer, em nome do meu
Partido, um apelo a V. Exª para que se estabeleça o
debate em torno de ideias em nome do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, V. Exª está de acordo que receba os
apartes que lhe foram pedidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, a Senadora Gleisi, para apartear o Senador Aécio Neves.
A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu queria uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há um orador na tribuna.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu
quero apenas, Sr. Presidente, dizer que obviamente
seguirei sempre a orientação de V. Exª, mas será um
prazer enorme poder ouvir a manifestação dos meus
ilustres pares, aos quais agradeço já o prestígio da
presença nesta sessão.
A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Sem revisão da oradora.) – Senador, uma questão de ordem.
Embora eu esteja regimentalmente com o meu tempo
assegurado, há um clamor do Plenário. Solicito estar
nessa lista de apartes e que o meu horário de Liderança seja assegurado porque coincidentemente vou
tratar de temas que têm relevância com o debate trazido pelo Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrita. Apenas na hora em que
ele terminar o discurso, V. Exª será chamada.
Eu apenas quero comunicar ao Plenário que a
Mesa seguirá a mesma norma em outras oportunidades semelhantes.
Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Muito
bem, ouço com muito prazer o aparte. Pelo que daqui
percebi a primeira a solicitá-lo é a ilustre Senadora
Gleisi Hoffmann.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Agradeço ao Senador Aécio Neves, agradeço também ao
Presidente José Sarney pela compreensão e acho o
momento importante para debatermos. Quero aqui fazer um reconhecimento público, Senador, até porque
vi na imprensa durante esta semana a divulgação do
pronunciamento de V. Exª e os pontos que V. Exª iria
tratar, e devo reconhecer: é a primeira vez que eu vejo
com tanta contundência o PSDB reconhecendo governos passados. Eu não tinha ainda ouvido de uma Liderança do PSDB, da sua estatura, o reconhecimento,
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portanto, que o Plano Real foi produto do governo do
nosso Senador e então Presidente Itamar Franco. E
também as colaborações importantes que nós tivemos
do Presidente José Sarney, principalmente na democratização das informações, quando acabou com a malfadada conta movimento do Tesouro Nacional. Acho isso
muito importante, esse reconhecimento. E em outras
vezes em que ﬁz aparte neste plenário, inclusive ao
Senador Aloysio, reconheci os avanços que tivemos no
governo do Fernando Henrique, do Presidente Fernando Henrique, como foi a continuidade do Plano Real,
a estabilização, o saneamento e o fortalecimento dos
bancos nacionais, dos bancos brasileiros, assim também como nós tivemos várias outras ações na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Agora, nem tudo são ﬂores,
Senador Aécio, nessa história não está contemplada
aí a questão das privatizações. Embora V. Exª tenha
falado delas, mas foi uma transferência de patrimônio
público para o patrimônio privado ﬁnanciado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Social. E também não
se colocou aí a forma escandalosa como foi obtida a
aprovação da reeleição no Congresso Nacional, mudando as regras do jogo no momento em que o jogo
estava ocorrendo. Eu acho importante fazer o resgate
desse legado, como V. Exª fez. Mas devo confessar que
não vi essa contundência nos momentos de grandes
debates nacionais. Na eleição de 2002, por exemplo, o
então candidato, que está aqui, o ex-Governador José
Serra, a quem eu cumprimento, não me pareceu muito
convicto em defender o legado do Presidente Fernando Henrique. Muito pelo contrário, fazia questão de
afastar-se daquele legado. Assim também em 2006, o
então candidato Geraldo Alckmin, para não entrar no
debate sobre as privatizações, chegou a sair vestido
com jaquetas com o logotipo das empresas estatais
brasileiras. Em 2010 novamente, o nosso então candidato, o ex-Governador José Serra, colocava-se como
continuador das políticas do governo do Presidente
Lula. Então, é importante fazer esse debate, mas eu
devo aqui registrar que eu não vi essa contundência
na defesa nesses momentos críticos, nos momentos
de disputa perante a opinião pública. E quero dizer
que não acho que o governo do Presidente Lula seja
só continuidade do governo do Presidente Fernando
Henrique. Tenho certeza de que o Presidente Lula conservou aquilo que era bom e que precisava ser conservado, mas não é continuidade do Presidente Lula o
Fundo de Estabilização Fiscal, que retirou dinheiro dos
prefeitos, nem tampouco a criação das contribuições
que não foram repartidas no Fundo dos Municípios e
no Fundo dos Estados. O governo do Presidente Lula
utilizou o que nós tínhamos de estabilidade conquistada para fazer uma das maiores inclusões sociais da
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história deste país. Aumentou o crédito, melhorou o
salário mínimo, fez a renda do povo brasileiro crescer.
E foi muito diferente a condução do Presidente Lula no
enfrentamento a uma das maiores crises internacionais que nós vivenciamos do enfrentamento que fazia
o governo do PSDB. Naquele momento, o governo do
PSDB aumentava juros, restringia créditos e diminuía
investimentos públicos. Com o governo Lula foi uma
política contracíclica. Eu devo dizer que para a iniciativa privada o governo de V. Exª, do Presidente FHC,
era um problema. No governo do Presidente Lula nós
tivemos avanços. Acho importante reconhecer. Reconheço aqui os avanços que teve o governo do Presidente Fernando Henrique, mas não posso deixar de
fazer esse aparte dizendo que a gestão macroeconômica do governo do Presidente Lula e do Governo da
Presidente Dilma tem muita responsabilidade com esta
Nação. E realmente está aﬁrmando o Brasil como um
grande país de referência internacional na continuidade de uma política de estabilização, mas muito mais
ousada, de distribuição de renda com inclusão social.
Muito obrigada.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a V. Exª a elegância do aparte que só reaﬁrma
a necessidade de termos nesta Casa cada vez mais
espaço para o debate. Fica cada vez mais claro que
mesmo de forma muito respeitosa as nossas diferenças
são latentes, mas temos talvez, a senhora e eu, algo
em comum: ambos, e isso não é comum – e me permita
dizer – sobretudo no partido de V. Exª, reconhecemos
a construção daqueles que vieram antes de nós.
Acho que de tudo que busquei trazer ao debate
e à atenção dos senhores ﬁca algo essencial: o Brasil,
ao longo dos últimos anos, vem sendo construído por
muitas mãos, por muitos partidos e por muitos líderes,
inclusive pelo partido de V. Exª.
Concedo a palavra ao ilustre Líder do PT nesta
Casa, Senador Humberto Costa.
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Senador Aécio Neves, antes de mais nada, eu gostaria de
cumprimentar V. Exª pelo excelente discurso. Gostaria
de cumprimentá-lo e reconhecer aqui em V. Exª, sem
nenhum medo de errar, o melhor quadro da Oposição
neste País. Respeito a competência de V. Exª. O discurso de V. Exª hoje traz uma coisa que para nós é muito
importante, traz o debate político para esta Casa. Ao
invés do monólogo a que muitas vezes nós assistimos aqui nos importantes discursos de nossos pares
e nossas companheiras Senadoras, hoje nós temos
oportunidade de um debate político. E não é por acaso que este debate vem pelas mãos de V. Exª. Agora,
essas qualidades todas que V. Exª tem não lhe dão,
me perdoe dizer, o direito de ser injusto. V. Exª, numa
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ﬁgura de retórica, que eu reputo como bonita, disse
que sempre que o PT foi chamado a escolher entre o
Brasil e o PT, o PT ﬁcou com o PT. Acho que essa frase
seria melhor construída se nós ﬁzéssemos o debate
não entre o Brasil e o PT, mas que Brasil é o Brasil do
PT e que Brasil é o Brasil do PSDB. O Brasil construído não pelo PT, mas pelo seu povo, pela luta da sua
população, pelo apoio de milhões de brasileiros a oito
anos de governo que mudaram a face do Brasil e que
fazem hoje o nosso país ser reconhecido internacionalmente.Essa foi a escolha que o povo brasileiro fez
entre o Brasil do passado e o Brasil do presente, não
o Brasil dos milhões de desempregados, das hordas
que andavam pelas ruas sem ocupação, não o Brasil
que chegou, no momento da crise de 1998, a ter uma
relação entre dívida pública e PIB da ordem de 50,4%,
não o Brasil que tinha milhões e milhões de pessoas
sem qualquer perspectiva de um futuro, mas, sim, o
Brasil que incluiu mais de 23 milhões de pessoas que
viviam na miséria, o Brasil que introduziu na classe
média mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras,
o Brasil que conseguiu reduzir a sua relação entre
dívida pública e PIB a, hoje, 37% e que, mesmo no
momento mais crítico da maior crise acontecida no
mundo desde 1929, alcançou uma relação que foi a
4,5%, o Brasil dos 15 milhões de empregos gerados
com carteira assinada, por uma política de governo
que não investiu na redução do tamanho do Estado,
mas no papel indutor do Estado para fazer com que o
Brasil crescesse e atingisse, por exemplo, indicadores
econômicos como o do crescimento acontecido no ano
passado, de 7,5% do PIB. Portanto, creio que V. Exª dá
hoje uma grande contribuição ao debate, mas precisa,
ao mesmo tempo, fazer justiça. V. Exª se referiu aqui
à precária posição do Brasil no ranking da infraestrutura dos países em termos mundiais. É verdade. Mas
quem implantou neste País, ao longo dos últimos anos,
das últimas décadas, uma proposta de programa de
investimento em infraestrutura como o governo Lula?
O que é o PAC senão uma resposta que nenhum outro
governo deu, sem qualquer demérito para os demais
– e nós entendemos as diﬁculdades que cada um viveu –, ao longo desse período? Hoje, muita gente fala
da precariedade na infraestrutura de alguns serviços
que nós temos, o que nós reconhecemos. Estão aí
os aeroportos e todos nós preocupados com a realidade do sofrimento por que a população passa hoje,
o Brasil das Olimpíadas, o Brasil da Copa do Mundo.
Mas é importante dizer que boa parte do esgotamento
dessa infraestrutura se deve ao fato de que este País
deu aos pobres o direito de viajar de avião, o direito
de comprar um carro, o direito de pensar no futuro, o
direito de ver seus ﬁlhos cursando uma universidade e
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tendo uma proﬁssão para ajudar a construir este País.
Portanto, Senador Aécio Neves, quero aqui, mais uma
vez, parabenizar V. Exª e desejar que V. Exª continue
a trazer este debate a esta Casa, mas, sem dúvida, V.
Exª precisa, ao mesmo tempo em que nos cobra essa
humildade, ter também a humildade de reconhecer
que esse governo que aí está, que pode ser o primeiro da Presidenta Dilma ou o nono do período em que
o PT governa, é, sem dúvida, um dos governos que
mais ﬁzeram pelo nosso povo em toda a nossa história. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço ao ilustre Líder Humberto Costa pela elegância como aqui se manifesta. Obviamente, peço a
compreensão dos ilustres Senadores, pois não vou
estender um debate com cada um dos aparteantes.
Faço apenas o registro de que as aﬁrmações que ﬁz,
ilustre Senador, vêm acompanhadas de aﬁrmações,
de constatações muito claras.
Quando falo das opções do Partido dos Trabalhadores, essencial à construção do Brasil de hoje –
sempre registro isso –, reﬁro-me à sua ausência no
momento fatal e ﬁnal do processo de redemocratização
com a eleição de Tancredo, no apoio ao Plano Real,
na sustentação ao governo Itamar Franco, também na
sustentação ao governo Sarney, no momento da Lei
de Responsabilidade Fiscal. E a história, ilustre Líder,
é implacável. Os dados estão aí.
Mas reconheço – não apenas desta tribuna, tenho feito isso cotidianamente – que o Brasil vem avançando, tijolo sobre tijolo, ao longo de pelo menos duas
décadas, inclusive com a participação do partido de
V. Exª, que, quem sabe, tivesse se encontrado conosco nesses temas aos quais me referi, teríamos tido a
oportunidade de precipitar, de adiantar a agenda que
hoje vive o Brasil em pelo menos alguns anos.
Ouço a palavra do ilustre Senador Itamar Franco,
que honra, mais do que qualquer outro, Minas Gerais
nesta Casa.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Muito obrigado, Senador Aécio. V. Exª se referiu ao Plano Real. Eu
só queria recordar, particularmente ao PT, com todo
o respeito, que nós tínhamos uma inﬂação, àquela
época, Senador Aécio, de 4% ao dia. Hoje, o Governo
tem uma inﬂação de 5% ao ano e perdeu o centro de
gravidade. A verdade nós aceitamos, nobre Líder do
PT, e lamentamos que debate não haja, nesta Casa,
por falta realmente dos governistas, que não comparecem à instalação das medidas provisórias; que sequer
aceitam debater conosco. Nós queremos debater, se
V. Exª quiser marcar, o nosso governo com o governo
do PT. O governo do PT, nobre Senador, foi contra realmente o Plano Real. No nosso governo, o Deputado
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José Genoino fez o que nós não fazemos: ia todos
os dias à tribuna da Câmara dos Deputados criticar
o governo. Nós aqui, Senador Aécio... Espero que, a
partir do discurso de V. Exª, a oposição realmente se
torne oposição, porque, até agora, não ordenamos a
oposição brasileira. Nós precisamos somar o nosso
pensamento na defesa dos interesses nacionais. E
não o temos feito. Oxalá, com o seu pronunciamento,
com a responsabilidade que V. Exª tem, possamos
reunir as oposições e aceitar claramente o debate.
Nós queremos debater. Mas que debate? Tem de ser
um monólogo. Quando se está falando aqui... Ontem
eu levantei um problema – já vou terminar, meu caro
Presidente –, ontem levantamos aqui um problema da
maior gravidade: o Senado aprovou sem saber o que
estava aprovando; sequer a Liderança do Governo
se deu ao cuidado de examinar o acordo que foi feito – veja só V. Exª –, em junho de 1994, esse acordo
que a oposição defendeu. A situação calou. Levou 16
anos, Sr. Senador. Dezesseis anos! E o Governo não
vê isso, e não quer ver. Levou 16 anos para ser aprovado no Congresso Nacional. Dezesseis anos! É só
lembrarmos quanto tempo gasta a Terra para dar um
giro em torno do seu eixo para veriﬁcarmos o absurdo. Dezesseis anos! E não vi uma voz aqui do Governo defender o processo legislativo. Ficaram calados.
Por quê? Por 14 anos, o projeto ﬁcou na Câmara dos
Deputados. E esse projeto, meu caro Líder do PT, se
tiver a sorte de ser mostrado pela imprensa nacional,
V. Exª vai ver que este projeto aprovado no Pará pela
Organização dos Estados Americanos é muito mais
forte que a Comissão da Verdade que está se pretendendo, muito mais forte. Eu até gostaria que V. Exª
lesse o art. 9º desse acordo que foi aprovado aqui,
ontem, no Senado, depois – depois – de 16 anos. Então, meu caro amigo Senador Aécio, V. Exª sabe da
estima, V. Exª sabe que em 2002 deixei o meu partido,
que ajudei a fundar, para defender a candidatura de V.
Exª. E também, àquela época, em 2002, deixava eu
o partido, depois de 25 anos de MDB e PMDB, para
defender a candidatura de V. Exª e a candidatura do
Presidente Lula. Fui o primeiro Governador de oposição
a defender a candidatura do Presidente Lula e defendi a candidatura de V. Exª. O monólogo não é nosso,
o monólogo é da situação. Ela não quer debater, ela
só vem aqui para votar o que o Governo quer. Vamos
aceitar, vamos marcar os debates, vamos levantar os
temas nacionais, os temas de interesses nacionais. Vamos comparar o que ﬁzemos no projeto energético e o
que eles estão fazendo no projeto energético, vamos
comparar. V. Exª tem razão, vamos aceitar. E a V. Exª,
meu caro nobre Líder do PT: já estou às ordens para
debater o meu governo, que já foi esquecido pelo PT,
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que sempre combateu o nosso governo. E, agora, vejo
a nobre Senadora falar do reconhecimento do Plano
Real. O Plano Real, se dependesse do PT, não teria
sido votado. Se a Constituinte tivesse que ser votada
dependendo do PT, ela não existiria porque eles também não compareceram na votação da Constituinte,
defendida pelo nosso querido Ulysses Guimarães.
Parabéns a V. Exª e oxalá, oxalá, meu caro Senador,
a partir do seu pronunciamento, a oposição brasileira
possa somar as vozes nos interesses nacionais, porque
agora também eles têm razão: temos ﬁcado demais
aquietados neste plenário.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço ao ilustre Presidente Senador Itamar Franco,
cuja participação neste debate, sem dúvida alguma, dá
uma dimensão muito maior ao meu pronunciamento.
O Presidente Itamar é daquelas ﬁguras que todo dia
nos ensinam alguma coisa e mostram, principalmente às novas gerações de brasileiros tão distanciadas
da política, que ética e política não são incompatíveis,
ao contrário, devem caminhar como irmãs siamesas,
juntas, a inspirar a construção de consciência em favor do Brasil.
Não teria, Sr. Presidente Itamar Franco – permitam-me uma franqueza, ilustres Líderes da oposição
– o governo do Presidente Lula os resultados que teve
se não tivesse havido antes outros governos e, em especial, muito especial, o governo Itamar Franco com a
estabilização da economia e o governo do Presidente
Fernando Henrique com a sua modernização.
Senadora Marta, com o maior prazer a ouvirei,
apenas digo que a Mesa me passou uma série de Senadores inscritos para apartear. Se me permite, incluo
V. Exª aqui nesta lista.
A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Inscrevime logo em seguida à Senadora Gleisi, mas eu estava
lá em cima, por isso, talvez não tenha sido inscrita.
O SR. AÉCIO NEVES ((Bloco/PSDB – MG) –
Chamarei logo V. Exª. Permita-me, apenas para manter
o critério da ordem dos que aqui me solicitaram, ouvir
o ilustre Senador Rollemberg, em seguida o Senador
Eduardo Braga e, após, V. Exª.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Eu pediria, Senador Aécio, que ﬁzesse minha inscrição.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Muito obrigado, Senador Aécio Neves. Quero saudar
a estreia de V. Exª nessa tribuna. Tenho convicção de
que, com toda a sua experiência de Parlamentar, de exPresidente da Câmara dos Deputados, de Governador
brilhante que foi, V. Exª dará uma grande contribuição ao
Brasil, desta vez aqui, do Senado Federal. Eu quero ressaltar que nós vivemos o maior período de democracia
da história brasileira, e nada melhor para a democracia
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do que uma oposição ﬁrme, consistente e propositiva.
As ideias que V. Exª traz, a postura que V. Exª traz a
esse Plenário certamente contribuirá para revalorizar
a política no nosso País. Aliás, eu quero registrar que
essa é uma característica que sempre admirei em V.
Exª: a capacidade de diálogo, a capacidade de produzir
convergências e de sempre tratar a política de forma
propositiva. Eu gostaria, rapidamente, de registrar dois
aspectos do seu discurso. O primeiro, de trazer uma
agenda positiva de propostas concretas para serem
debatidas por esse Plenário. Eu acrescentaria, nesses
temas, a questão da educação, a importância da educação, de garantirmos não apenas a universalização
da educação, mas a qualidade da educação no nosso País e a necessidade de o País fazer uma grande
revolução do ponto de vista da inovação tecnológica.
São temas que precisam estar no debate em benefício
do Brasil. Mas eu quero, também, cumprimentar V. Exª
pelo resgate histórico que V. Exª teve a coragem de
fazer no seu pronunciamento, reconhecendo o papel
do Presidente Sarney, que assumiu a Presidência do
País num momento difícil da história brasileira e foi o
ﬁador da redemocratização naquele momento; reconhecendo o papel fundamental do Presidente Itamar
Franco, que ainda precisa ser reconhecido pelo País,
porque foi o Presidente que implementou, efetivamente,
o Plano Real; que melhorou muito as condições de vida
do povo brasileiro, especialmente dos mais pobres; e
que, a partir da contribuição do ex-Ministro da Saúde,
Jamil Haddad, Presidente do nosso partido, à época
implementou os genéricos no País, o que modiﬁcou
também a face da questão dos medicamentos. É claro que houve diversas outras contribuições, aspectos
positivos da gestão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, mas a história deve reconhecer o papel do
Presidente Lula, que conseguiu aliar crescimento econômico, distribuição de renda, redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais
com controle da inﬂação. Portanto, saúdo V. Exª. Tenho
a convicção de que V. Exª, a partir do seu pronunciamento, inaugura uma nova fase aqui, no plenário do
Senado Federal. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª não só a contribuição ao meu pronunciamento, mas as parcerias que construímos, até
porque V. Exª, no Ministério de Ciência e Tecnologia,
nós, no Governo de Minas, tomamos iniciativas absolutamente inovadoras no País. E, como disse V. Exª –
acredito ser consenso nesta Casa –, nenhuma medida,
tampouco as que aqui hoje, sem grande pretensão,
busquei introduzir no debate, terá qualquer efeito, se
a questão da educação não for tratada como a mais
absoluta das prioridades.
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Com a palavra, o ilustre Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Aécio Neves, agradecendo a oportunidade do
aparte, gostaria de louvar V. Exª pelo discurso com
que hoje brinda a Nação brasileira. Primeiro, louvo o
equilíbrio, marca da personalidade e da vida pública
de V. Exª. V. Exª traz à tribuna, como importante e um
dos melhores e mais destacados membros da oposição, essa marca indelével que, no passado recente, a
oposição havia perdido nesta Casa. Quero destacar,
portanto, essa característica do pronunciamento, da
vida e da personalidade de V. Exª. Em segundo lugar,
louvo a elegância com que V. Exª resgatou o debate
político, desde a presidência do nosso ilustre Presidente
Sarney, que trouxe ao Brasil muita esperança, quando
da perda de Tancredo Neves. O Presidente Sarney,
assumindo o desaﬁo neste País, garantiu a transição
democrática, para que todos nós e a nossa geração,
a geração de V. Exª, a minha geração e as gerações
futuras, pudessem ter o Estado democrático de direito que hoje possuímos, com liberdade de expressão
e com liberdade de imprensa. Há uma evolução, sem
dúvida, enorme das lutas de Tancredo para as nossas
lutas, e V. Exª fez, com muita elegância e com muita
suavidade, essa lembrança de todos nós, passando
pelo nosso querido Presidente Itamar Franco, por Fernando Henrique Cardoso, destacando e reconhecendo
a importância do governo Lula, porque ele manteve a
estabilidade econômica e a ampliou, quando deu direitos econômicos a quem estava excluído, quando incluiu excluídos, quando alargou a possibilidade de que
regiões pobres deste País pudessem diminuir a desigualdade regional – a desigualdade regional que criou
brasis diferentes, o Brasil rico e o Brasil pobre. Mas o
mais marcante no discurso de V. Exª é que a oposição
não quer fazer o discurso do passado, que a oposição
quer discutir conosco – e é o que todos nós, da base
do Governo da Presidente Dilma, queremos – o Brasil
do futuro, discutir o Brasil que queremos construir, o
Brasil que nossos jovens, nossos estudantes, nossos
universitários, nossos ﬁlhos, nossos irmãos querem legar para as futuras gerações: um Brasil que não tenha
mais desigualdades regionais, um Brasil que não tenha
para cada doutor ou mestre formado na Região Norte
vinte mestres e doutores formados na Região Sudeste. Portanto, quero aqui louvar o debate de V. Exª, que
engrandece a oposição desta Casa, que engrandece
a nossa geração. Aqui V. Exª citou o companheiro Senador Blairo Maggi, mas vejo Jorge Viana, Wellington
Dias, Requião e Luiz Henrique, todos frutos de uma
geração de Governadores que ajudaram o Brasil, nos
últimos anos, a fazer a história do presente. Quere-
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mos aqui, neste Senado, ajudar a Presidente Dilma
e o povo brasileiro, com o debate equilibrado, sadio,
propositivo, como o que traz hoje V. Exª, a construir o
Brasil do amanhã. Esse é o verdadeiro debate que o
povo brasileiro espera. Eu não tenho dúvidas de que
é esse o Brasil que o Presidente Lula, a Presidente
Dilma e todos os brasileiros querem poder construir
juntos para o Brasil do amanhã. Parabéns, Senador
Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Obrigado, ilustre Senador Eduardo Braga. V. Exª sabe da
admiração que tenho por V. Exª e das parcerias que
construímos juntos, como Governadores, a favor do
povo do Amazonas e do povo de Minas Gerais. E V.
Exª, com essa belíssima contribuição – permita-me
corrigir aqui o equívoco da omissão –, lembra-se dos
Governadores Jorge Viana, Wellington Dias, do Piauí,
Requião, do Paraná, Luiz Henrique. Cada um, nas
suas circunstâncias, veio dando contribuição a este
País, que – repito – é de todos nós. Quanto mais tivermos a capacidade de ter essa generosidade, essa
compreensão de que isso não é ação de um líder, por
mais expressivo e carismático que seja, tampouco de
um partido político, mais preparados estaremos para
encontramos novas convergências na busca do que
todos queremos: menos desigualdades, como disse
V. Exª.
Dou a palavra à ilustre Senadora Marta Suplicy,
Vice-Presidente desta Casa.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Aécio, só lembrando aqui: Senador Lindbergh.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Lindbergh, V. Exª está aqui.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Senador Aécio, espero ser incluído aí.
A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Obrigada,
Senador Aécio Neves. Primeiro, quero parabenizá-lo
por este momento democrático que estamos vivendo,
por esta iniciativa de fazer um discurso amplo, elegante, apresentando contraditórios, porque a democracia
é feita de situações assim. Também quero dizer que
concordo: uma nação não se constrói do dia para a
noite. É uma somatória de acertos e de erros de muitos
governos. Quero lembrar aqui também, Senador Itamar Franco, que o Plano Real é uma conquista e tem
de ser parabenizado. Quero lembrar que, se o PT se
opôs em algum momento, não podemos esquecer-nos
do então Ministro da Fazenda Antonio Palocci, que o
defendeu com muitos argumentos e com muito reconhecimento como primeiro Ministro do governo Lula.
Eu lembro que isso, muitas vezes, chocava alguns, mas
todos nós hoje entendemos a importância da criação
do Plano Real e dos ajustes que tiveram de ser feitos.
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Também quero colocar, Senador Aécio Neves, que foi
passada de forma muito batida a questão da privatização, porque dois gigantes brasileiros foram ameaçados com a privatização. A Vale, sabemos, foi privatizada na Bacia das Almas, esse conglomerado e essa
riqueza da Nação brasileira; e a Petrobras, na época
de Fernando Henrique Cardoso, foi reduzida a 32 mil
funcionários. Foi no governo Lula que foi resgatado o
seu papel, hoje vital para o Brasil, o que possibilitou
a descoberta do pré-sal; ela poderia, na gestão FHC,
ter virado a Petrobrax, se não fosse o povo brasileiro.
Também quero colocar que contra fatos não há argumentos, e há fatos nessa gestão que se seguiu ao governo do Presidente FHC. Há o fato do salário mínimo,
que, na outra gestão, teve um aumento de 42% e, na
gestão Lula, de 74%, em valores reais; a redução da
pobreza, número acumulado de pessoas que no período entraram ou saíram do patamar abaixo da linha da
pobreza. Na gestão anterior, houve um aumento: 6,4
milhões entraram na pobreza; na gestão do Presidente
Lula, uma redução: 21,7 milhões saíram da pobreza.
A dívida pública, líquida e externa também, na gestão
precedente, aumentou 7%, 8% e, na de Lula, foi para
menos 3%. Também, para culminar, nos primeiros
100 dias da gestão da Presidenta Dilma, vimos que a
população brasileira não só a admira – e não houve
comparáveis no primeiro momento da sua gestão –,
como também mais de 70% aplaudem o seu Governo. Esse são fatos que são pesquisas, são dados que
temos a apresentar. Mas parabenizo essa iniciativa e
mostro aqui o respeito que tenho por V. Exª, pela forma elegante como levou o debate, que propiciou esta
Casa cumprir seu papel. Muito obrigada.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a V. Exª Senadora Marta, que traz aqui, acredito, algo extremamente marcante e signiﬁcativo, mais
uma vez: esse reconhecimento público em relação à
construção advinda de tempo anterior ao Governo do
Presidente Lula, em especial com o Presidente Itamar
Franco. E teremos aqui a oportunidade de estender
esse debate em relação à nossa percepção em torno
da Petrobras, em torno das privatizações. Certamente,
isso não ocorrerá neste momento, mas ﬁco imensamente feliz de poder sair hoje desse debate com um
sentimento de que a compreensão que sempre tive
e alardeei por onde pude, de que devemos respeitar
nossa história para construir nosso futuro, passa agora
também a ser algo compartilhado por toda esta Casa,
independentemente de partidos políticos.
Concedo a palavra à Senadora Marinor Brito e,
em seguida, ao Senador Mário Couto, ao Senador
Agripino e ao Senador Lindbergh.
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A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Senador Aécio, eu queria, obviamente, saudar a iniciativa, o pronunciamento de V. Exª. Não sei se vou conseguir ser
tão elegante, porque vou discordar no conteúdo.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Mas
tente, Senadora.
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Mas, pelo
menos na forma, vou tentar fazê-lo de forma elegante. Apesar de saudar a iniciativa de V. Exª, considero
que é um iniciativa relativamente tardia, visto que, até
o momento, inclusive no processo da eleição da Mesa
do Senado, essa oposição não se apresentou. Um aspecto que considero importante ressaltar é que é muito
grande o grau de unidade programática do programa
que V. Exª apresenta, do programa que foi defendido
nas eleições presidenciais pelo candidato de V. Exª,
que, aliás, está presente no plenário neste momento,
com o programa do PT. O grau de semelhança do programa de V. Exª é tão grande com o programa do PT,
que, em alguns momentos, eles parecem se confundir,
sobretudo no que diz respeito à questão da macroeconomia, sobretudo no que diz respeito à forma de coordenar politicamente a distribuição dos recursos. Isso
nos leva a ﬁcar absolutamente impressionados com
a tentativa de ser oposição, quando, quanto ao que é
mais central, que é o pagamento da dívida pública, que
hoje ocupa quase 50% do Orçamento da União, não
aparece, em nenhum pronunciamento do Partido de
V. Exª nesta Casa, qualquer questionamento. Quando
se trata do modelo macroeconômico, quando se trata
do aprofundamento das privatizações, essa oposição
parece ser mais conservadora. Quem iniciou o processo de privatização – a Senadora Marta tem razão – na
Vale do Rio Doce, na Petrobras...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – (Fora
do microfone.)
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – V. Exª quer
dizer que a Petrobras é pública, 100% pública? V. Exª
deve se inscrever e apresentar sua posição daqui a
pouco. Mas o PT também nada fez para desprivatizar;
o PT nada fez também para recuperar o patrimônio
público. O modelo de desenvolvimento econômico, o
agronegócio, o modelo energético é absolutamente
igual. Ontem, o Senador Flexa Ribeiro, que está ao
meu lado, fez um pronunciamento contrário aos organismos internacionais, como a OEA, quando a OEA
se manifestou defendendo as populações tradicionais
na Amazônia, na área onde está sendo implantado o
complexo de Belo Monte. Qual é a diferença da posição do PSDB para a posição do PT, senão aprofundar
a implementação das hidrelétricas, sem considerar a
existência do povo tradicional? A população procura
os organismos internacionais porque está conseguin-
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do ser ouvida. Mas não está sendo ouvida no Brasil. E
as contradições, Senador Aécio, precisam ser apontadas. Essa questão de Belo Monte não é uma questão
menor, porque estamos tratando de vidas humanas. É
uma região absolutamente vulnerável a de Belo Monte.
Somente em Altamira, há dezenove mil desempregados. Há uma perspectiva anunciada pelo Governo e
aplaudida pelo Partido de V. Exª de geração de vinte
mil empregos, quando duzentas mil pessoas estão se
deslocando atrás de emprego naquela região, o que
vai tornar um verdadeiro caos a situação daquele povo.
Então, Senador, eu queria mesmo que outras manifestações políticas de outros partidos pudessem apontar
um caminho de fazer oposição, mas que pudessem
confrontar o programa do PT, que tem privilegiado o
pagamento da dívida pública, tem privilegiado o agronegócio, os grandes empreendimentos, em detrimento da vida e da qualidade de vida do povo brasileiro,
porque quem está vulnerável, quem está matando e
morrendo, vivendo a violência das ruas, seja no campo,
seja nas cidades, são os negros, são os pobres deste
País. Nesse último período, de 2006 a 2008, houve
mais de 103% de mortes por homicídio somente na
população negra do País. Então, são questões muito
graves que precisam ser enfrentadas. Espero que, em
algum nível, possamos contar aqui com a colaboração
do Partido de V. Exª, para enfrentarmos o debate de
forma programática. Essa é a posição do PSOL. Não
vamos abrir mão de fazer o debate em alto nível, com
dados, com elementos, mas programaticamente. Muito obrigada.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – V.
Exª, Senadora Marinor, enriquece meu pronunciamento,
como tem enriquecido o debate nesta Casa com suas
posições sempre muito claras. A política é sempre a
arte da busca da convergência. Vejo, mesmo nesse
rápido aparte de V. Exª, que encontraremos, ao longo
desta Legislatura, muitas convergências entre o que
pensa V. Exª, uma das Líderes do PSOL nesta Casa,
e o que pensa o meu Partido, o PSDB.
Concedo o aparte ao ilustre Líder, Presidente
do Democratas, Senador Agripino. Em seguida, eu
o concederei ao Senador Suplicy, ao Senador Mário
Couto e ao Senador Lindbergh. Em seguida, apenas
para que os companheiros que me pediram o aparte
tenham ciência, mostro os que estão inscritos: Senador Demóstenes Torres, Senador Pedro Taques, Senadora Marisa Serrano, Senador Flexa Ribeiro, Senador
Wellington Dias, Senador Walter Pinheiro, Senadora
Vanessa Grazziotin e o ilustre Líder Romero Jucá.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Aécio...
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Desculpe-me. Está inscrito também V. Exª, Senador.
Concedo o aparte ao Senador Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Aécio Neves, como V. Exª é referência na política
do Brasil, V. Exª enche este plenário de Senadores de
todos os Partidos, de Deputados Federais de muitos
Partidos, de muitos admiradores de V. Exª, que vêm
aqui, para ouvir o discurso que o Brasil esperava e
que não é um discurso de confronto, nem de estímulo
à polêmica inconsequente. É um discurso equilibrado,
moderno, civilizado, que é a cara de V. Exª. V. Exª é
um homem que transita, que sabe transitar, que sabe
convier com civilidade. Foi por isso que Minas Gerais,
o seu Estado, trouxe V. Exª para este Senado, com
uma votação que é o retrato do reconhecimento de
um comportamento político, administrativo e ético. V.
Exª fala, portanto, com a autoridade do êxito que obteve por onde passou. E fala com muito equilíbrio. Fala
de passado, mas principalmente de um Brasil melhor.
Aqui, ninguém está discutindo resultado de eleição,
nem processo eleitoral. Aqui, está-se discutindo um
Brasil melhor. Senador Aécio Neves, eu estou aqui há
quatro mandatos. Esta tarde, para mim, é uma tarde
importante, porque eu vi, nas manifestações dos Senadores do Governo, o desejo do debate, do debate
construtivo em favor do Brasil. Espero que isso aconteça, porque, veja V. Exª: o Plano Real, contra o qual o
Partido dos Trabalhadores se manifestou, custou aos
governantes e ao País sacrifícios pesados. Não foi fácil para administradores públicos enfrentarem as consequências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é
um pilar importante no combate à inﬂação e no Plano
Real. O equilíbrio das contas públicas foi outro dado
importante. O câmbio ﬂutuante, a responsabilidade do
Banco Central em fazer uma política monetária autônoma, tudo isso foi custoso ao Brasil, que conseguiu
debelar a inﬂação. É a grande conquista desta sequência de governos, de Fernando Henrique, Itamar Franco
e do Presidente Lula, que agiu com responsabilidade:
segurar a inﬂação em patamares civilizados. Ocorre,
Senador Aécio Neves, que agora, e V. Exª coloca com
muita precisão, é preciso que a oposição seja ouvida. Presidente Sarney, mais importante que o debate é que as ideias sejam ouvidas e respeitadas, que
sejam consideradas. E o que V. Exª coloca, Senador
Aécio Neves, são ideias de modernidade, para que
este País vá para frente, porque não se vai combater
inﬂação com aumento da taxa de juros ou com corte
de investimentos. A inﬂação vai ser combatida é com
a prática de gasto público de qualidade; é com o que
V. Exª coloca na questão tributária, que vai dar produtividade ao Brasil e competitividade a nossa econo-
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mia; é uma infraestrutura, como V. Exª fez no Estado
de Minas Gerais. O que é preciso é que as ideias que
aqui foram colocadas, ao lado da crítica, sejam respeitadas, sejam ouvidas e que sirvam de orientação,
como política de governo. Governo é feito de governo
e de oposição – e, quando falo em governo, reﬁro-me
ao Estado –, governo e oposição se respeitando. De
modo que, com essa consideração, quero aplaudir,
mais do que o teor do discurso de V. Exª, o tom em
que V. Exª coloca o debate: todos em favor do Brasil!
Mas que as ideias sejam ouvidas e consideradas, e
não, de forma emocional, rebatidas. Acho que, neste
primeiro momento, V. Exª consegue estabelecer um
diálogo em favor do Brasil. Cumprimentos a V. Exª em
nome do meu partido.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª, ilustre Líder, Senador Agripino, que
interpreta o sentimento que aqui busquei expressar, o
do olhar para o futuro e da busca de novas construções.
V. Exª, como vigoroso líder da oposição nesta Casa,
ex-Governador brilhante de seu Estado, sabe que nas
eleições se perde ou se ganha. Eu me permito, no momento em que dá esse aparte, fazer uma homenagem
muito pessoal a V. Exª e ao partido Democratas. A política é feita de atos de coragem. O fortalecimento do
Democratas hoje é essencial para a própria democracia brasileira. Portanto, saúdo V. Exª e, por meio de V.
Exª, os seus pares, na certeza de que temos outros
encontros marcados em favor do País.
Encerro, lembrando Disraeli, antigo Primeiro-Ministro da Rainha Vitória, da Inglaterra, que nos ensinava, já há alguns séculos, que só existirá governo forte
com oposição forte, e o fortalecimento do Democratas,
que certamente já começa a ocorrer sob o comando
de V. Exª, é essencial para a construção do País que
nós queremos.
Agradeço o aparte de V. Exª e concedo a palavra,
com prazer, ao próximo aparteante, Senador Suplicy.
Apenas, aqui – recebendo sinalização da Mesa –, aos
demais Senadores peço que, dentro do possível, claro,
possam ser um pouco mais sucintos, já que estão aqui
inscritos para a honra inimaginável para este despretensioso orador, ainda, o Senador Mário Couto, Senador
Lindbergh Farias, Senador Demóstenes Torres, Senador
Pedro Taques, Senador Jorge Viana, Senadora Marisa Serrano, Senador Wellington Dias, Senador Flexa
Ribeiro, Senador Walter Pinheiro, Senadora Vanessa
Grazziotin, Senador e Líder Alvaro Dias, Senador Romero Jucá, Senadora Ana Amelia, Senador Randolfe
Rodrigues, Senadora Lúcia Vânia, Senador Benedito
de Lira e Senador Jarbas Vasconcelos.
Senador Eduardo Suplicy, concedo a V. Exª o
aparte, com muita honra.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Aécio Neves, primeiro quero cumprimentá-lo pelo
nível alto e civilizado com que V. Exª fez o seu pronunciamento, com grande respeito tanto ao próprio Presidente Lula quanto à nossa Presidenta Dilma Rousseff.
Gostaria, entretanto, de ressaltar alguns aspectos, para
que V. Exª possa ser mais justo. Na verdade, quando
V. Exª mencionou que houve uma elevação da carga
tributária brasileira para 35% no governo do Presidente
Lula em relação ao Produto Interno Bruto, V. Exª não
disse que, durante oito anos do governo Fernando
Henrique Cardoso, a carga tributária brasileira aumentou 60% ao longo dos oito anos, passando de 26,5%
para o patamar de uns 32%; e daí foi para 35%. Em
verdade, durante os oito anos do governo Lula, a carga tributária aumentou 54,7% menos do que os 60%
dos oitos anos do governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Mas houve uma diferença muito
signiﬁcativa, qual seja: esse aumento da carga tributária brasileira foi acompanhado de uma diminuição
da pobreza absoluta, da pobreza extrema, da ordem
de 19%, em 2002, para cerca de 8% em 2009/2010.
E o grau de desigualdade, pelo coeﬁciente de Gini de
desigualdade, diminuiu do patamar de 0,59%, por volta de 2002 a 2003, para 0,53%, tendo todos os anos
diminuído de maneira gradual. Mas, ainda que estejamos num grau de desigualdade, como o décimo mais
desigual, então precisamos caminhar muito mais com
vistas à realização de justiça. Gostaria também que V.
Exª pudesse ser mais justo para com todos aqueles
que colaboraram com vistas ao progresso dos programas de transferência de renda. Teria sido justo se
V. Exª tivesse, em verdade, colocado que alguns dos
precursores dessas medidas foram pessoas como Milton Santos, Caio Prado Júnior, Celso Furtado e, dentre
outros, Josué de Castro, que, da tribuna da Câmara
dos Deputados, em 23 de março de 1956, durante o
Governo JK, fez menção a isso num discurso sobre
os desníveis de renda: “Eu defendo a necessidade de
darmos o mínimo a cada um, de acordo com o direito que têm todos os brasileiros de ter o mínimo para
sua sobrevivência”. Que pudesse V. Exª também colocar que, nos anos 70, por exemplo, Antonio Maria da
Silveira, Edmar Lisboa Bacha, Roberto Mangabeira
Unger, dentre outros, explicitaram a garantia de uma
renda mínima para todos. V. Exª poderia também ter
mencionado que aqui todos os partidos... Inclusive o
então Senador Fernando Henrique Cardoso, em 16 de
dezembro de 1991, foi um dos que disseram: “O PSDB
votará a favor. Mais que um crédito de conﬁança, um
crédito em dinheiro aprovará” – assim aprovou, e todo
o Plenário o fez – “o primeiro programa de garantia de
renda mínima”. Esse primeiro programa foi aqui apro-
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vado em 16 de dezembro de 1991, à unanimidade, por
todos os partidos. Em decorrência daquilo, em agosto
de 1991, na cidade de Belo Horizonte, quando Walter
Barelli – ele, então, era do PT e depois foi para o PSDB
– era coordenador do governo paralelo de Lula... Naquele encontro, quando eu e Antonio Maria da Silveira
expusemos a garantia de uma renda mínima através
de um imposto de renda negativo, o economista José
Márcio Camargo, da PUC, mencionou que seria muito
bom ter a garantia de uma renda mínima, mas seria
melhor começar pelas famílias que tivessem crianças,
desde que elas estivessem frequentando a escola.
Ao mesmo tempo, em Brasília, na UnB, o Professor
Cristovam Buarque desenvolvia proposta semelhante.
Naquele momento, em dezembro de 1991, José Márcio Camargo publicou um artigo na Folha de S. Paulo
e, depois, publicou outro, de maneira semelhante, em
dezembro de 1993, ambos lidos pelo Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, que, no ﬁnal do ano de 1994,
apresentou proposta à Câmara Municipal de Campinas.
Chamou-me para dialogar. Inclusive, conversei com
nosso vereador do PT que, na primeira votação, havia
votado contra, mas expliquei que se tratava de uma
proposição nossa, do PT, e ele observou que apenas
havia votado contra por que algumas de suas propostas não haviam sido aceitas, mas estas, no segundo
turno, foram aceitas. Portanto, em 1995, no início do
ano, Cristovam Buarque, então do PT, e José Roberto
Magalhães Teixeira, o Prefeito Grama, colocaram em
execução as primeiras propostas daquilo que veio a
ser chamado Programa de Garantia de Renda Mínima Associado à Educação ou Bolsa Escola, depois
completados, conforme V. Exª mencionou, com o Programa Bolsa Alimentação, com o Auxílio-Gás, com o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Em 2003,
veio o Cartão Alimentação, relacionado ao Fome Zero.
Para sermos mais completos, deveríamos ainda mencionar que, nos anos 60, quando houve a criação do
PIS/PASEP, e, depois, na Constituinte, com a proposta
do Fundo de Amparo ao Trabalhador e com o Seguro
Desemprego, houve também avanços. Eu gostaria de
ressaltar todos esses programas, como o de Garantia
de Renda Mínima, por meio de um Imposto de Renda negativo, e como o Bolsa Escola. Eu gostaria de
mencionar que, em agosto de 1996, levei o maior defensor da Renda Básica de Cidadania incondicional,
para todos, o Professor Philippe van Parijs, a uma audiência com o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
na qual esteve presente Paulo Renato Souza, então
Ministro da Educação, e também Nelson Marchezan,
que era um dos seis parlamentares do Senado e da
Câmara que tinham propostas naquela direção. Foi,
então, que Philippe van Parijs disse ao Presidente Fer-
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nando Henrique Cardoso que o objetivo maior era o
de, um dia, haver a Renda Básica incondicional, mas
que seria bom começar relacionando a Renda Mínima às oportunidades de educação, com investimento
em capital humano. Assim, Fernando Henrique deu
o sinal verde para que fosse aprovada a lei que, primeiro, fez com que o Governo Federal ﬁnanciasse em
50% os primeiros programas nessa direção. Em 2001,
universalizou-os para todos os Municípios. E aí, em
outubro de 2003, veio o Bolsa Família, que uniﬁcou e
racionalizou os programas. Mas é importante registrar
que todos os Partidos – PT, PSDB, PFL e os demais –
aprovaram, por consenso, o Programa de Garantia de
Renda Mínima; o Programa de Renda Mínima Social e
Educação, também chamado de Bolsa Escola; o Bolsa
Alimentação; o Auxílio-Gás; e, em dezembro de 2002,
no Senado, e em dezembro de 2003, na Câmara, o
Programa da Renda Básica de Cidadania incondicional, que será instituído em etapas, a critério do Poder
Executivo, iniciando-se pelos mais necessitados. Quero
contribuir, para que V. Exª, sempre que falar nesses
assuntos, tenha o conhecimento completo e, inclusive,
faça as devidas homenagens aos precursores, como
Josué de Castro.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Muito bem!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Josué
de Castro, em 1956, já falava do direito de todos os
brasileiros participarem, com dignidade, da riqueza da
nação brasileira. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Agradeço-lhe o
resgate histórico que V. Exª faz aqui, certamente suprindo lacunas no meu despretensioso pronunciamento.
Esse registro ﬁcará nos anais da história. Mais do que
isso, a presença de V. Exª no centro de todas essas
discussões é e será sempre reconhecida não apenas
por seus pares, mas por nós também, da oposição.
Concedo a palavra ao ilustre Líder da Minoria
nesta Casa, Senador Mário Couto, e, em seguida, eu
a concederei aos Senadores Lindbergh, Demóstenes
Torres e Pedro Taques.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senador Aécio Neves, quero dizer a V. Exª que eu o aplaudi
de pé. No plenário, todos estavam sentados, mas eu
o aplaudia de pé. Perguntei ao fotógrafo se ele tinha
registrado a cena, porque quero guardá-la em minha
casa com muito carinho e dizer aos meus ﬁlhos que
aplaudi, neste dia histórico para este Senado, um homem público digno, capaz, que ama a sua Pátria. Quero
dizer isso aos meus ﬁlhos, Senador Aécio Neves. V. Exª
falou com ética. Eu olhava para V. Exª e perguntava a
mim mesmo: por que não consigo falar como o Aécio?
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Sou mais contundente. Ainda há pouco, fui à tribuna
mostrar os gastos do Governo, o que a Presidente
Dilma prometeu à Nação e não está cumprindo, como
os cortes públicos. Senador Aécio Neves, com certeza
absoluta, na tarde de hoje, os brasileiros o estão aplaudindo. Tenho feito meu papel nesta Casa. Quase todas
as semanas, ou melhor, todas as semanas – quando
não o faço é porque estou no meu Estado trabalhando,
fazendo política –, estou na tribuna, de forma contundente. E, agora, vou lançar mão de frase usada por
uma Senadora que falou antes de mim: “Contra fatos,
não há argumentos”. A Senadora mostrou números, a
decadência da nossa própria democracia, onde esta
está sendo ferida. Quando V. Exª se refere à educação, Senador Aécio, digo-lhe que, contra fatos, não
há argumentos. Na educação, Senador, contra fatos
não há argumentos; nas estradas, contra fatos não há
argumentos; na ética, contra fatos não há argumentos! Senador, nem eu nem V. Exª nem os Senadores
de oposição podemos permanecer como estávamos.
Temos a obrigação moral com esta Nação querida
de mostrar a todos os brasileiros os caminhos que
estamos seguindo. V. Exª fala em Fernando Henrique
Cardoso, em Itamar Franco, na inﬂação brasileira. Sem
isso, sem o combate a esse mal, nada seria feito, e V.
Exª não estaria dizendo hoje que todos os brasileiros
e Presidentes colaboraram com o crescimento desta
Nação. Se falássemos da saúde, e aqui do meu lado
o ex-Ministro Serra, que fez um excelente trabalho na
saúde deste País. Como está hoje a saúde desta Nação, meu querido Aécio? Meu querido Aécio, a história
nos ensina o caminho. Na semana que vem, na próxima semana, estarão sendo julgados os mensaleiros
desta Nação, e V. Exª, com esse discurso brilhante...
Eu poderei dizer à Nação que, uma semana antes do
julgamento dos mensaleiros, ouvi um brilhante discurso de um democrata brasileiro, que fez os cabelos
dos meus braços subirem, Senador Aécio Neves. Vou
me levantar novamente, como um democrata que dá
o seu próprio sangue para manter a democracia deste
País. Vou me levantar novamente para ﬁnalizar o meu
discurso e dizer a V. Exª que este Senado registra nos
seus Anais um dos mais brilhantes discursos que ouvi
de um patriota, de um brasileiro, de um neto de Tancredo Neves, de um brasileiro que ama a sua Nação,
de um brasileiro que merece aplausos pelo brilhante
discurso e pelas suas atitudes. Por isso, peço à Mesa
– naquele momento em que me levantei pensei até
que estava contra o Regimento Interno da Casa – mais
uma vez, Srªs e Srs. Senadores, para me levantar em
forma de agradecimento à Nação brasileira pelo seu
pronunciamento hoje. Aqui está um Senador humilde, um homem do povo, um brasileiro que se levanta,
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neste momento, representando o seu Estado, o Pará,
para lhe aplaudir mais uma vez de pé, Senador Aécio
Neves. Muito bem, Senador! O seu discurso é histórico
na tarde de hoje. (Palmas.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Ilustre Senador Mário Couto, sem favor algum, a mais
eloquente, vibrante e corajosa voz das oposições nesta
Casa, agradeço a V. Exª o cumprimento pela lembrança
adequada em relação à extraordinária contribuição do
Governador e ex-Senador José Serra na construção e
nos avanços que a saúde pública teve no Brasil, além
do seu papel, hoje vital e deﬁnitivo, como uma das
principais lideranças das oposições brasileiras.
Mas V. Exª, que me emociona com esse seu sincero, como é de seu feitio, pronunciamento, deve ouvir
de mim uma conﬁssão muito sincera.
Algumas vezes, quando estou no meu gabinete
com a TV Senado ligada, outras vezes no fundo deste
plenário, ouvindo V. Exª, eu ﬁco a me perguntar: “Por
que é que não falo como o Senador Mário Couto?”
Dou a palavra, com muito prazer, ao meu ilustre
amigo e ilustre Senador Lindbergh Farias.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Aécio, primeiro quero cumprimentá-lo. V. Exª
conseguiu hoje, aqui, paralisar uma tarde no Senado,
uma sessão extremamente prestigiada, com vários
apartes. Mas quero, respeitando o início do discurso
de V. Exª, como adversários, discutindo ideias, entrar
neste debate. E eu quero me ater à discussão sobre a
questão ﬁscal. Nós aqui do Partido dos Trabalhadores
da Base do Governo estamos há.três meses escutando
um discurso, que foi repetido por V. Exª, de que houve
uma gastança, de que nós estamos vivendo um processo de desarranjo ﬁscal. Quantas vezes escutamos
aqui falar aqui em gastança para eleger a Presidenta
Dilma Rousseff? Primeiro, eu tenho muito orgulho em
defender a herança do Presidente Lula em relação à
política econômica, crescimento de 7% ao mês; aumento do crédito de 22% para 45% do PIB, 15 milhões de
emprego com carteira assinada e aí, Exmº Senador
Aécio Neves, quando falam em farra ﬁscal do Governo
Federal, eu falo: vamos aos números! A relação dívida/
PIB caiu de 60% para 40%. O nosso déﬁcit nominal é
inferior a 3%, os países da comunidade europeia lutam
hoje para se encaixarem naquele parâmetro abaixo de
3%. Na época do Fernando Henrique Cardoso, chegou
a 6%. Sinceramente, Senador Aécio Neves, com todo
respeito – e aqui não vai nenhuma crítica pessoal, mas
faz parte do debate e espero que V. Exª me entenda
– acho que o PSDB, desde a campanha do nosso exGovernador José Serra – a quem faço uma saudação
especial, nosso Presidente da UNE mais ilustre – abriu
mão da discussão da responsabilidade ﬁscal. E não
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vamos aceitar – e falo com todo respeito a V. Exª – que
joguem nas nossas costas, nas costas do Governo Federal esse título em relação a esse debate ﬁscal. Com
todo respeito a V. Exª, é comum de todos os partidos políticos, e nós temos que discutir isso no País, governos
estaduais e prefeituras gastarem mais no último ano,
no ano da eleição. Não foi diferente em Minas Gerais.
V. Exª, como Governador a três meses das eleições,
ﬁrmou 3.545 convênios, a três meses das eleições. No
ano anterior, foram apenas 497. Esses convênios de
2010 somaram 982 milhões. Em 2009, 54 milhões. E
não há nenhuma irregularidade, Senador Aécio Neves,
mas uma decisão política. Agora, não venham jogar
isso aqui todo dia. Farra ﬁscal? Ao contrário de muita
gente. V. Exª não falou hoje, mas falou nas entrevistas,
criticando o Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Estão falando de 70 cargos, Senador Aécio Neves, quatro milhões ao ano. Novamente quero que V.
Exª me entenda que não é pessoal, é debate político,
é debate com números, até porque tenho uma grande
admiração por V. Exª. V. Exª é o futuro, vai liderar essa
oposição. Mas, em Minas Gerais...
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE. Fora do
microfone.) – Por muitos anos.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Por
muitos anos! Mas, em Minas Gerais, por lei delegada
– concordo que a lei delegada é constitucional, mas,
Senador Aécio Neves, eu não acho democrático – de
21 de janeiro de 2011, foram criadas, em Minas Gerais,
seis secretarias, 1.300 cargos, 54 milhões ao ano de
cargos comissionados. No Governo Federal – e jogam
isso dia a dia – há 21 mil; Minas Gerais tem 17 mil. V.
Exª fez aqui um grande balanço histórico, falou dos oito
anos. Nós reconhecemos os nossos erros. Quantas
vezes falamos do erro de não ter assinado a Constituição! Agora, V. Exª se esqueceu de falar dos oito anos
que foram oposição ao nosso Governo. Foram contra
o Bolsa Família, foram contra o ProUni e entraram na
Justiça contra o ProUni. Claro que foram! Em todos os
instantes contra o Bolsa Família, contra o piso nacional
salarial dos professores. Da tribuna, falaram até em dar
uma surra no Presidente Lula. Então, o que faltou no
discurso é o daqui para frente. Esperamos uma oposição diferente. Faltou no discurso e, com certeza, vai
ser no próximo momento a plataforma da oposição. O
que pensam do câmbio? Está certo o Banco Central
agora ao tomar essas medidas que acho que estão
corretíssimas? Ao não discutir o centro da meta agora,
faltaram as propostas para o futuro. Quanto ao balanço,
aplaudo V. Exª. Espero que entenda o meu papel de
puxar este debate, mas este debate para nós é muito
caro. Nós não vamos aceitar e vamos, sim, subir à tribuna para dizer que no Governo do nosso Presidente
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Lula não houve farra ﬁscal. Houve, sim, e está havendo
um novo cenário econômico internacional, com crise
cambial pela desvalorização da moeda chinesa e da
moeda americana e pela pressão inﬂacionária no mundo inteiro. Espero que V. Exª me entenda. Não é nenhum ataque pessoal, mas queria colocar os debates
neste ponto, porque acho que o PSDB está perdendo
a bandeira da responsabilidade ﬁscal.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Lindbergh, obviamente espero que tenhamos
muitas outras oportunidades para aprofundar este
debate, que enriquece o Parlamento. E V. Exª é uma
das ﬁguras que oxigenam esta Casa, com seu modo
de se expressar. Mas apenas faço três considerações
em relação ao aparte de V. Exª, já me colocando à
disposição para que aprofundemos esse debate, não
apenas com essa visão, a meu ver, pouco produtiva,
de mirarmos o passado, de compararmos números do
passado, quando fatos ocorreram em circunstâncias
absolutamente diferentes, mas, talvez, uma discussão
que nos leve a um futuro de convergências. Não trato
meus adversários como inimigos. Não acho que partidos que pensam de forma diferente do meu devam
ser dizimados.
Em relação ao avanço dos gastos correntes no
último ano, no ano eleitoral, que foram maiores do que
o crescimento da própria economia, são os dados que
o dizem; e a história, meu caro Senador Lindbergh, é
implacável. Não sou eu ou nenhum líder da oposição
que aﬁrma que os gastos foram excessivos. É a Presidente da República, ao anunciar, diferentemente do que
anunciava na campanha eleitoral, um corte de R$50
bilhões no Orçamento da União. Mas vamos estender
esse debate em outro momento.
Devo apenas, em relação a Minas Gerais, dizer
que não considero V. Exª um homem mal-intencionado.
Ao contrário – e digo isso de público. Posso apenas
julgá-lo mal-informado. Talvez essas fontes que lhe
deram todos esses números sejam as mesmas que
tentaram passar para a população mineira números
que não correspondem à verdade, até porque os próprio oposicionistas mais responsáveis que temos, e
com eles convivemos bem em Minas Gerais, os organismos internacionais, para os quais nossa gestão se
transformou quase que num benchmarking de gestão
com qualidade, demonstram que sempre agimos com
absoluta responsabilidade.
Ao contrário, no nosso período de governo, houve
enxugamento da máquina pública como jamais havia
ocorrido na história de Minas Gerais. Mas teremos
oportunidade, no futuro, da forma elegante como V.
Exª age, de debater essas questões, mas, repito, acho
que de forma mais produtiva, buscando convergência
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para o futuro, muito mais do que com comparações
efêmeras e pouco produtivas em relação ao passado.
Mas agradeço muito o aparte de V. Exª.
Concedo um aparte ao ilustre Senador, o grande
líder e professor nesta Casa, Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) –
Senador Aécio, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Sr.
Presidente, V. Exª faz um discurso de estadista, e veja
que creio que a situação já considera a hipótese de V.
Exª se tornar presidente, tal a lhaneza com que trata os
assuntos no discurso de V. Exª. Discurso de alto nível,
discurso respeitabilíssimo, e que termina um pouco com
aquela situação de que tudo aconteceu na era Lula,
não é verdade? Tanto é que alguém ainda chegou aí,
acho que até de forma mais moderada, a dizer que o
pré-sal foi descoberto na era Lula, porque, até dezembro, dizia-se que Deus tinha inventado o pré-sal na era
Lula! Era um pouco diferente. Mas, ser da oposição,
Senador Aécio, implica sacrifícios, implica bandeiras,
implica postura muito diferente do que a de participar
do governo. Nossas emendas, possivelmente, não serão liberadas; vamos ter como acudir menos os prefeitos. É o ônus de se estar na oposição. Mas a oposição
precisa deixar bem clara, Senador Aécio, sua diferença do Governo. Temos ideias muito diferentes das do
Governo que está aí. Será que faríamos a intervenção
na Vale do Rio Doce, como foi feito agora? Será que a
economia de mercado está sendo respeitada por esse
Governo, como preconizado? Porque, veja só, o Moreno disse há pouco no Twitter dele, e considero que é
verdade: há uma espécie de complementaridade entre
os governos Itamar Franco, Fernando Henrique e Lula.
Mas há sempre uma tentativa de se demonstrar que o
governo anterior é pior. Então, eu me lembro perfeitamente da chamada herança maldita, que era atribuída
ao Presidente Fernando Henrique. E acho que Fernando Henrique não acertou em tudo, não; errou em muita
coisa. Mas, se tem uma virtude, foi a privatização. E
se tem um modelo certo de privatização, é a Vale do
Rio Doce, tanto é que o Governo cobiça a Vale. Então,
Senador Aécio, acho que temos aí pontos pelos quais
temos que lutar mesmo, para que o Brasil, que hoje é
a sétima economia mundial, não se transforme, daqui
a quinze, vinte anos, na trigésima, na quadragésima
economia mundial, porque, embora economicamente
estejamos numa situação confortável perante o resto
do mundo, na situação estrutural, pelo amor de Deus!
Vamos pegar a questão da educação, Senador Aécio.
De crianças do ensino fundamental aos universitários,
a preponderância é de analfabetos. Nas provas internacionais de ensino de Língua Pátria, Matemática e
Ciências, não sabemos nada, até porque o ensino foi
ideologizado. Hoje, não se ensina mais nada! Então,
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penso que nossas bandeiras têm que ser levadas com
muita responsabilidade. Veja, na área de segurança
pública, o caos, as notícias negativas a cada dia. Fico
tão impressionado! Os Ministros da Justiça se sucedem, e vejo aí o Ministro José Eduardo Cardozo, tão
bem-intencionado, mas com a bandeira ridícula de,
simplesmente, reclamar, como se o Ministro não fosse
ele! Estou para ver, daqui a uns dias, o Ministro José
Eduardo Cardozo, numa passeata de alguma ONG,
reclamando, clamando por segurança pública. E tome
linguagem de horóscopo: “olha, o que vai resolver a
segurança é o aumento do salário mínimo”; “o que vai
resolver a segurança é a ressocialização do preso”.
Aí, vejo o Ministro dizendo o seguinte: “A cadeia é
uma escola de crime”. Sr. Ministro, V. Exª tem que fazer alguma coisa! Srª Presidente, a senhora foi eleita
para isso. Na questão da justiça, a revista Veja publica, nesta semana, uma matéria de capa – discurso
que venho fazendo há tanto tempo –, dizendo que o
Brasil vem atraindo os bandidos internacionais. Uma
hora, Cesare Battisti; outra, os membros das Farcs,
Olivério Medina; agora, os da Al Qaeda. Não temos
uma lei a antiterrorista neste País. Então, nossas bandeiras, Senador, são excelentes, e devemos discutilas. A questão da responsabilidade ﬁscal, perdoe-me,
meu querido Lindbergh, isso é comezinho! Tivemos
uma reunião aqui, abertamente, com o Ministro do
Banco Central, que disse: “Só aumentar a taxa de juro
não vai bastar, não; tem que haver sacrifício da outra
parte.” E qual é o sacrifício da outra parte, se não é a
economia? E por que se precisa economizar com um
cenário tão bom? Porque, no ano passado, gastouse – e se gastou muito – para eleger a Presidente da
República. Então, Senador Aécio, quero dizer a V. Exª
que estamos juntos na oposição e que o Senador Itamar Franco tem toda a razão. Não adianta querer se
esconder na oposição. Isso não existe. Eu disse isso
na campanha do ex-Governador José Serra. Trabalhamos muito para ele ser Presidente do Brasil. E eu falava isto muito antes da candidatura dele: se quisermos
parecer com o governo, o povo vai ﬁcar com o governo, porque melhor ﬁcar com o original do que com a
cópia. Se a oposição quiser ser cópia do Governo, se
não tiver bandeira, se esconder seus propósitos, não
vamos chegar lá. E V. Exª é um lídimo representante
da oposição, com serviços prestados ao Brasil como
Presidente da Câmara dos Deputados, como Governador, por duas vezes, de Minas Gerais, onde V. Exª
diminuiu o índice de criminalidade com um homem
que aprendi a admirar aqui, no Ministério da Justiça, o
hoje Governador Anastasia. Na época em que eu era
secretário de segurança, ele era secretário executivo.
Então, V. Exª tem projetos, V. Exª tem história, V. Exª
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pode se orgulhar do que fez; e, ao se orgulhar, V. Exª
pode carregar essa bandeira da oposição, que não é
uma bandeira amaldiçoada, que não é uma bandeira
apedrejada. Os ciclos se invertem no Brasil com freqüência, e eu tenho esperança de que vamos chegar lá
para poder fazer com que os nosso projetos possam
ir adiante. Só tenho a parabenizá-lo e dizer que V. Exª
começa muito bem como um líder de oposição e como
um homem que pode chegar à Presidência do Brasil
para o bem do nosso País.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Senador e Líder Demóstenes, V. Exª sabe o respeito
que eu lhe tenho, aliás, que a Casa lhe tem. Talvez
das questões que mais me tenha chamado a atenção,
logo que coloquei os meus pés pela primeira vez no
tapete azul do Senado, foi a atenção, não apenas dos
seus companheiros de oposição, mas de todo Plenário, e não é diferente nas Comissões, cada vez que V.
Exª faz uma intervenção. V. Exª é, para mim – acredite
nisto Senador Demóstenes –, estímulo e inspiração.
Estarmos na mesma trincheira é a certeza de que vamos encontrar caminhos e revigorar a nossa atuação
em favor do Brasil.
Muitas vezes, e a História está repleta de exemplos, o papel da oposição costumou ser mais decisivo
do que o papel de alguns governos, sobretudo daqueles que vivem mais de circunstâncias do que de
ações efetivas. E acho que, neste meu despretensioso
pronunciamento – repito –, pelo menos algo conseguimos. Penso que, a partir de hoje, com os testemunhos
múltiplos de parlamentares da base de apoio, todos
nós e todos os brasileiros vão estar convencidos de
que o Brasil não foi descoberto em 2003, que tivemos
uma história, que percorremos um caminho que nos
trouxe até aqui.
Busquei neste pronunciamento, Senador Demóstenes, demarcar, de maneira muito clara, aquilo para
o que V. Exª chama a atenção: as nossas diferenças,
as nossas visões absolutamente opostas em relação
a várias questões, entre elas a questão da gestão pública, da gestão pública eﬁciente, como instrumento de
desenvolvimento social. Os desaﬁos que temos pelo
País são imensos e sinto-me extremamente feliz, honrado e estimulado de estar na trincheira de oposição,
ao lado de um homem publico da qualidade de V. Exª.
Quem sabe, no dia em que V. Exª vier a ocupar o Ministério da Justiça, vamos ter também no plano federal,
como ocorreu em Minas, uma diminuição vigorosa dos
indicadores de criminalidade.
Ilustre Senador Pedro Taques, com muita honra.
V. Exª também é uma das principais referências para
mim nesta Casa. Ouço, com muita honra, o aparte de
V. Exª.
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Aécio, vou ser muito curto, porque o discurso é de V.
Exª e não daqueles que o estão aparteando. Dividindo o
discurso de V. Exª em duas partes: na primeira parte, V.
Exª falou do passado. Quando se fala do passado, como
nunca fui político – é o primeiro mandato que exerço
–, isso me faz lembrar aquela briga de criança: o meu
carro é mais bonito do que o seu, o meu brinquedo é
mais belo do que o seu. Tenho acompanhado aqui, no
Senado, infelizmente, o maniqueísmo do efeito X da hipocrisia política: aqueles partidos que eram da situação
no governo Fernando Henrique defendiam um ponto
e, agora, na oposição, defendem pontos contrários; e
isso ocorria também com o partido que era oposição
lá e, agora, é situação. Essa é a primeira parte do discurso de V. Exª. Nós precisamos, no Brasil, deixar de
maniqueísmo político. O Brasil não foi feito em 2002. O
Brasil não foi feito nos governos Itamar Franco, Sarney.
Todos eles, a seu tempo e ao seu modo, contribuíram
para que pudéssemos neste instante aqui chegar. E a
História tem que ser interpretada de acordo com seu
momento histórico. Não podemos comparar a inﬂação
no governo Itamar Franco com este momento em que
vivemos. Esse maniqueísmo deve ser superado. A segunda parte do seu discurso faz referência ao futuro. E,
aqui, confesso que dele mais gostei. Nós precisamos, V.
Exª, como líder da oposição – eu falo isso para V. Exª e
também para o líder da situação –, pensar num projeto
estratégico para o Brasil. Precisamos pensar o Brasil
não para as eleições de 2014 ou 2018. Não interessa
quem será o presidente em 2014. Não interessa quem
será o presidente em 2018. Temos de pensar nesse
projeto estratégico para o Brasil. A sociedade que está
aí fora, Sr. Senador Aécio, não quer saber da taxa de
câmbio; ela quer saber se a nossa sociedade é livre,
é justa e é solidária. E hoje não temos esse tipo de
sociedade, porque ﬁcamos neste maniqueísmo político: se o governo Fernando Henrique foi inteiramente
bom ou ruim, se o Governo Lula foi inteiramente bom
ou ruim. Então, empresto a V. Exª o meu apoio à segunda parte do discurso, porque temos de pensar,
para 2020, 2030, um projeto estratégico para o Brasil.
Termino minha fala sendo propositivo. Alguns temas a
oposição e a situação devem aqui debater para esse
projeto estratégico. O primeiro deles, a independência
do Legislativo. Nós, aqui, em quase 100 dias, não passamos de carimbadores do Poder Executivo. Nenhum
Estado que se diz Democrático de Direito pode chegar
a ser esse Estado material e não apenas formal, não
uma folha de papel escrita na Constituição, se não
garantirmos a independência do Poder Legislativo. E
V. Exª tem uma grande responsabilidade ao relatar
a PEC que trata da medida provisória, apresentada
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pelo Presidente José Sarney. Temos de discutir aqui
projetos estruturantes para o Brasil. Este é o primeiro
tópico: pensar o Brasil para o futuro. Segundo, temos
de acabar com o relativismo ético, relativismo ético. V.
Exª fez referência à ética. Não há política sem ética.
Política sem ética é bandalheira, é roubalheira. Política sem ética é isso. Então, quero emprestar a V. Exª o
apoio a essa segunda parte do discurso, e revelar que
V. Exª tem uma grande responsabilidade, a responsabilidade – e aqui eu cobro essa responsabilidade,
com todo o respeito de ser o líder da oposição, e esse
discurso revela isso – de buscar essa conciliação para
um Brasil do futuro, não pensando apenas no passado.
Parabéns pelo seu discurso!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a bela contribuição do Senador Pedro Taques. Como disse anteriormente, uma das principais
referências dessa nova geração de homens públicos
que chega ao Senado da República, que, nesse pouco
tempo, tem dado inúmeras contribuições em várias matérias, mas mais do que com discursos, com exemplos,
como deu em especial quando da votação do salário
mínimo, que, entre ﬁcar com a base da qual participa,
ﬁcou com a Constituição e com as prerrogativas desta
Casa. Eu digo sempre, Senador Taques, que defender
as prerrogativas do Legislativo não é uma questão de
opção, até porque elas não são nossas; as prerrogativas do Legislativo são da população brasileira, que,
aos nos eleger, nos delega a responsabilidade de, em
seu nome, defendê-las.
V. Exª se refere a um tema, a meu ver, talvez, o
mais expressivo e o que melhor sintetiza a necessidade de reorganizarmos o Parlamento, de darmos a ele
espaço para debater os grandes temas, para ações
propositivas que passam exatamente por uma nova
regulamentação em relação às medidas provisórias.
Já disse pessoalmente a V. Exª que quero ouvi-lo antes
da apresentação do meu relatório, na próxima quartafeira, como tenho ouvido outros líderes. Acredito, e ﬁca
aqui, já que V. Exª toca nesse tema, para as Srªs e os
Srs. Parlamentares uma convocação para que, em um
gesto de coragem, acima de sermos base ou oposição,
sem inibir o Governo ou impedi-lo de exercer a função
para a qual foi eleito – e as medidas provisórias são
instrumentos em determinados momentos relevantes
e imprescindíveis à Administração Pública Federal –,
então, sem amarrar o Governo, sem inibir o Governo
em determinadas atitudes, teremos uma oportunidade,
a partir do relatório que apresentarei, de fortalecer deﬁnitivamente o Legislativo. Um Legislativo frágil, sabe
V. Exª, é democracia também frágil.
Agradeço, portanto, a bela contribuição de V.
Exª.
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Concedo o aparte, com muito prazer, ao ilustre
Senador, ex-Governador do Acre, meu colega enquanto
Governador, Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Meu caro
colega, ilustre Senador Aécio Neves, queria cumprimentá-lo e dizer que a Mesa Diretora desta Casa acertou quando, a pedido do Plenário, além do tempo de
sua fala, permitiu-nos este debate. V. Exª certamente
trouxe para este início de Legislatura um dos dias mais
produtivos, porque a marca que esta Casa tinha e ainda tem perante o povo brasileiro é a marca dos dois
últimos anos, onde tínhamos aqui muitos confrontos
e poucos debates, muita discussão e pouco resultado. V. Exª inaugura, quem sabe, algo que já vi vários
colegas dando um sinal de que querem, mas V. Exª,
como um dos Líderes da oposição, institucionaliza a
maneira de atuar desta nova Legislatura. Parabenizo V.
Exª pelo conteúdo, pela forma do seu pronunciamento.
Mas queria, aproveitando esta oportunidade, dizer que,
sendo do PT, também inaugurei uma relação PT-PSDB.
Quando governador do Acre, ﬁrmei uma aliança que o
Brasil inteiro discutiu, mas o ﬁz até para poder governar
um Estado que vivia na ilegalidade, para trazer o Acre
para a lei, para combater o crime organizado. Então,
discuti dentro do meu partido e foi aprovada em um
congresso a aliança com o PSDB. Da mesma maneira, naquela época, o Presidente Fernando Henrique
e os dirigentes do PSDB estimularam que ocorresse
a aliança no Acre. Falo isso para dizer que não devemos temer a relação aberta e transparente. Tivemos
sucesso no governo e mudamos a realidade do Acre
porque trabalhamos juntos. Tive uma relação com o
Presidente Fernando Henrique talvez diferenciada.
Lembro bem da manchete do jornal Folha de S.Paulo
quando faltavam dez dias para concluir meu mandato em 2006. A manchete era a seguinte: “Governador
do PT faz festa para FHC”. A manchete não era adequada nem correta. Não tínhamos feito um festa, mas
estabelecemos uma convivência democrática de reconhecimento de um líder que o País, gostando ou não,
experimentou e tem, o Presidente Fernando Henrique.
Então, eu falo tudo isso, nobre Senador, para dizer que
não foi o PT que inaugurou essa dicotomia sobre legado, passado, presente e futuro. Faço aí um reparo a V.
Exª dizendo que não sei se foi o PSDB, mas, durante
o governo do PSDB, nós tivemos uma contradição com
o próprio Plano Real. O nobre Senador Itamar Franco
sempre reclama aqui da tribuna que fez o Plano Real
e líderes do PSDB se apropriaram dele e não valorizaram o que ele havia feito, de tanta importância para
o País, e que nós todos hoje neste Plenário, V. Exª inclusive, reconhecemos. Falo isso porque acho que o
nosso País ainda não aprendeu a lidar com os seus
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líderes, com os legados. Foi muito importante, sim, o
governo do Presidente Fernando Henrique. Mas devo
dizer que, no caso do governo do PT, do Presidente
Lula, antes da eleição, Lula fez a Carta aos Brasileiros;
estabeleceu ali uma dura posição sobre e economia,
um ajuste ﬁscal que, em muitos casos, podia tirar votos. Compartilho da tese de que o poder não muda as
pessoas, ele as revela. E eu acho que este é um ponto que não entendemos: o poder revela. Uma coisa é
ser oposição; outra é ser governo. E acho que o Brasil
está aprendendo a ser oposição e a ser governo. O
PT aprendeu muito; o PT mudou sem mudar de lado.
Acho que o PSDB precisa também mudar, e não precisa mudar de lado. E V. Exª experimenta isso. Eu não
estou dizendo que V. Exª é a oposição dos nossos sonhos. Não estou dizendo que V. Exª é a oposição que
todo governo sonharia ter. Não! Pode não ser, e não é!
Mas V. Exª, com certeza, é a oposição que todo bom
governo gostaria de ter, pela seriedade, pela ﬁrmeza dos propósitos. Quando V. Exª traz temas como a
ideia de discutir a Federação, de tratarmos melhor o
lugar onde o nosso povo vive – falo dos Municípios, V.
Exª está colaborando para que o País ﬁque melhor. E
V. Exª nos conclama a discutir temas como a reforma
política para estabelecermos a ética como ponto central na política; não uma ética que ninguém entende,
mas uma ética como defender e estar sintonizado com
o bem comum. Então, meu caro Senador, colega de
quem tenho o prazer da amizade, tenho o prazer da
convivência como governador e o prazer e o orgulho
da convivência como Senador, V. Exª está fazendo hoje
aqui a inauguração de uma fase. Queira Deus possamos inaugurar uma fase nova, em que não haja confronto, mas haja debate. Onde haja divergência, mas
que ﬁque colocado sempre o interesse do nosso povo
e do nosso País em primeiro plano. Estou certo de que
se superarmos essa fase que, lamentavelmente, tenho
de registrar não para manchar o discurso de V. Exª,
mas que vi. Eu trago e sempre trouxe, nas discussões
em período eleitoral, o reconhecimento do Presidente
Fernando Henrique, um dos líderes do nosso País. E
vi, durante muitas eleições – e não foram poucas desde que ele saiu do governo –, o seu próprio partido, o
PSDB, escondendo-o, não o convidando. Eu ﬁz festa
quando o PSDB não o convidava; e, como disse o jornal,
ﬁz festa por reconhecimento de um grande brasileiro.
Agora, quando o Presidente Lula sai, tentam diminuir
o trabalho que o Presidente Lula fez. Não posso concordar com isso. O Presidente Lula ajudou a consolidar
um País que cresce e se desenvolve. Este País nunca
encontrou essas duas teses. Ora crescia um pouco,
mas não se desenvolvia; ora queria se desenvolver,
mas não tinha dinheiro porque não tinha crescimento.
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O Brasil, hoje, reúne as duas coisas, e quem ganha
com isso é o nosso povo. Acho sinceramente que a
Presidente Dilma faz certo agora, leva isso adiante. É
o nono ano, sim, do mesmo projeto. Ela, com certeza,
fará mais do que o Presidente Lula, porque as condições do País são melhores. Mas não devo diminuir o
desaﬁo que o Presidente Lula enfrentou. O Presidente Fernando Henrique enfrentou várias crises, mas a
mãe de todas as crises foi a crise ﬁnanceira de 2008.
E foi o nosso Governo que a enfrentou e a superou. E,
agora, o Brasil é outro. Olhamos para o futuro. V. Exª
se ﬁrma como um grande brasileiro aqui, Senador,
como um grande líder da oposição, mas trazendo uma
nova maneira de a oposição se portar aqui. Encerro
lembrando Thiago de Mello, que diz que nem sempre
devemos procurar um novo caminho, mas uma nova
maneira de caminhar. V. Exª encontra aqui uma nova
maneira de a oposição caminhar no Senado. Muito
obrigado. Parabéns, Senador!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Jorge Viana, de forma extremamente marcante
para mim, V. Exª dá uma nova dimensão àquilo que
busquei trazer ao debate nacional hoje. V. Exª sabe não
apenas da admiração pessoal que lhe tenho, mas da
amizade pessoal. Talvez nem todos aqui saibam que
temos uma amizade de longa data, e talvez exatamente
por isso, por uma convergência de ideias. Não é o fato
de estarmos em lados opostos que diminui a capacidade que temos de encontrar consensos e também de
divergirmos, como aqui certamente V. Exª demonstra
que divergimos em determinadas questões. Mas não
posso, ao agradecer o pronunciamento tão enfático de
V. Exª, deixar de dizer duas coisas: primeiro, o agradecimento público que Minas Gerais faz a V. Exª pela
condução que teve à frente da Helibrás e que proporcionou aquilo que hoje está ocorrendo em Minas, a
criação do segundo Pólo de Indústria Aeronáutica no
Brasil. Depois da Embraer, agora a Helibrás, no sul
de Minas, em Itajubá, passará, já no ﬁnal desse ano,
a construir helicópteros de grande porte. Fica aqui o
registro histórico da participação essencial de V. Exª
na intermediação e na interlocução do governo com
o Estado de Minas Gerais.
A segunda questão – e talvez V. Exª não se sentirá ofendido – é que gostaria de deixar registrado que
vejo em V. Exª uma similaridade muito grande com a
ação política que busco fazer ou que tenho buscado
fazer nesses últimos anos. Somos ambos, Senador,
Governador Jorge Viana, construtores de pontes. E
por essas pontes, tenho certeza, vai trafegar o Brasil
em busca de um destino ainda melhor do que o de
hoje. Agradeço muito a participação de V. Exª neste
pronunciamento.
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Aproveito para registrar o nome dos ilustres Parlamentares, Senadores, que me honram aqui com a sua
contribuição a esse debate, apenas para que saibam
que estão inscritos aqui. Em seguida, darei a palavra,
com muito prazer, à Senadora Marisa Serrano, depois
ao Senador Wellington Dias, à Senadora Ana Amelia,
ao Senador Flexa Ribeiro, ao Senador Walter Pinheiro,
à Senadora Vanessa Grazziotin, ao ilustre líder Senador
Alvaro Dias, ao ilustre líder Senador Romero Jucá, ao
ilustre Senador Randolfe Rodrigues, à Senadora Lúcia Vânia, ao Senador Benedito de Lira, ao Senador
Jarbas Vasconcelos, ao ilustre Senador Dornelles e ao
ilustre Senador Blairo Maggi.
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PR – MG) – Senador Aécio, eu gostaria também de me inscrever.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Ilustre conterrâneo, com muito prazer, Senador Clésio Andrade.
Dou a palavra, com muito prazer, à Senadora
Marisa, apenas fazendo um apelo aos ilustres Senadores, já solicitado pela Mesa, de que os apartes sejam,
dentro do possível, um pouco mais breves, para que
possamos ouvir a todos os Parlamentares.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Aécio, o Senador Aníbal também.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Com
muito prazer, Senador Aníbal.
Senadora Marisa.
A Srª Marisa Serrano (Bloco/PSDB – MS) – Senador Aécio, quero parabenizá-lo pelo discurso, como
todos já ﬁzeram aqui. Ficou patente nesses discursos
todos que ouvimos, nos debates, que há uma linha divisória. Podemos ter a possibilidade de algumas ideias
em comum, mas temos propostas diferentes. Isso ﬁcou
patente pela defesa que o PT fez de suas ideias e a
forma como a oposição aqui está se colocando. Quer
dizer, há uma linha divisória nessa questão. É bom
ouvi-lo dizer que a história tem de ser resgatada, tem
de ser contada, porque, aﬁnal de contas, na história,
prevalecem as ações, prevalecem os fatos. São os fatos
que fazem a história. É bom que isso seja lembrado.
Portanto, para aqueles que acharam que V. Exª pensou
muito no passado, mas V. Exª tinha que se consubstanciar no passado para poder jogar para o futuro. Eu
só queria que V. Exª também colocasse na sua lista de
lembranças do passado duas questões que, para mim,
são muito caras, já que sou da área da educação. Uma
delas foi a guerra que fez o PT contra o Fundef, que é
o fundo de emancipação, vamos dizer, da educação
brasileira. Para nós, isso foi muito duro. Eu, como Deputada Federal, senti o que é uma oposição pesada
contra uma marca que hoje o governo Lula coloca como
prioridade, tanto que transformou o Fundef em Fundeb.
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Depois, o Plano Nacional de Educação, que hoje está
na Câmara e que está sendo festejado pelo Governo
para os próximos dez anos. Ele foi extremamente debatido e, naquela época, também o PT foi totalmente
contrário e nos deu muito trabalho nessas discussões.
Então, são duas questões muito caras para a educação, em que não tivemos o apoio na hora em que mais
precisávamos, quando era para falar que a educação
brasileira tinha de dar um salto de qualidade e que era
principalmente para garantir que nossos professores
pudessem receber um salário mais digno. Essa foi uma
grande conquista que tivemos. Concordo com V. Exª,
quando diz que temos de ser uma oposição propositiva.
Propositiva, mas crítica e vigilante. A sociedade não
vai entender o discurso que não nos coloque sempre
vigilantes, criticando aquilo que tem de ser criticado,
levantando os problemas que têm que ser levantados
e lutando para que aquele País que precisa ter uma
resposta aos seus anseios a encontre na oposição. Este
País, que quer encontrar na oposição uma resposta
para seus anseios, tem que saber que estamos aqui
vigilantes e prontos a dar essa resposta à população.
Deixo aqui um abraço. Fico muito contente de saber
que nossa oposição continua viva nesta Casa. V. Exª
hoje deu uma demonstração de que pode comandar
esta oposição com tranquilidade, com serenidade e
principalmente com contundência. Obrigada.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço à ilustre Senadora Marisa Serrano, uma das mais
expressivas lideranças da oposição e do meu partido
nesta Casa. Sua luta, Senadora Marisa, em torno das
questões da educação é uma referência, talvez uma
das maiores que o PSDB tem hoje. E V. Exª, com muita
correção, registra a posição que nossos adversários
tiveram em relação ao Fundef e em relação ao Plano
Nacional de Educação. Quando busquei fazer uma
certa retrospectiva dos caminhos que percorremos
para chegar até aqui é para demarcar, de forma muito
clara, essas diferenças. Nós temos uma visão absolutamente divergente em vários aspectos cruciais para
a vida nacional em relação ao papel do Estado e ao
papel da privatização no desenvolvimento nacional. Os
caminhos das políticas sociais não devem ser apenas
assistencialistas, mas têm que ser políticas inclusivas.
E V. Exª, como principal referência da nossa bancada
e do nosso partido na área da educação, vai nos possibilitar aprofundar ainda mais esse debate, porque
não há, absolutamente, nenhuma medida, por mais
profunda que seja, que surta qualquer efeito, se nós
não sanarmos esse mal crônico que vive o País, e que
vem avançando nos últimos anos, que é a qualidade da
educação, em especial a do ensino médio. É o grande
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desaﬁo que temos pela frente, e teremos sempre em
V. Exª nossa principal e mais vigorosa referência.
Dou a palavra à ilustre Senadora Ana Amelia,
com muito prazer.
Em seguida, ao Senador Wellington Dias. Os
nomes estavam aqui ao lado apenas por uma deferência de gênero.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
Agradeço também a deferência do Senador Wellington
Dias, pela cortesia e cordialidade. Obrigada, Senador
Aécio Neves, pelo aparte. Como jornalista, acompanhei o jovem Aécio, secretário particular de Tancredo
Neves, em uma missão extremamente importante, que
era mostrar ao mundo que o Brasil era outro, com a
redemocratização, naqueles idos de 85. Os anos se
passaram e a coerência de V. Exª não se alterou. Como
Deputado Federal e como Presidente da Câmara, mostrou o valor e a importância do Legislativo em uma democracia que se consolidava a cada minuto e a cada
momento. Depois, Governador de Minas, continuou com
os mesmos princípios. E hoje, aqui, talvez com o vezo
jornalístico, observando esta Casa tão cheia, lembreime do que aconteceu ontem, nos Estados Unidos,
quando o Presidente Barack Obama surpreendeu seus
eleitores, antecipando sua candidatura com um ano de
antecedência. Tenho certeza de que talvez esse não
seja seu objetivo, embora nós jornalistas – eu, agora,
sua colega Senadora – tenhamos a visão semelhante
do ponto de vista da política e da sensibilidade e dos
sinais visíveis que esses gestos e símbolos representam. Mas quero, Senador Aécio Neves, sair um pouco
do maniqueísmo que se estabeleceu neste plenário,
como disse muito bem o Senador Pedro Taques, para
enveredar por uma terceira via. A terceira via que V.
Exª falou aqui e que tem me preocupado muito, Senador Aécio Neves. O senhor governou o Estado que
tem o maior número de Municípios entre os Estados
brasileiros. Eu, como gaúcha, tenho, em meu gabinete
no Senado, Casa em que estreio, com muita honra,
uma romaria interminável de prefeitos desesperados
porque, com o corte no chamado “restos a pagar”,
têm contratos a ser ﬁrmados e não vão poder honrar.
Alguns estão recorrendo ao Poder Judiciário. Essa situação de desequilíbrio... No próximo mês de maio, vai
se realizar a décima quarta marcha de prefeitos. São
quatorze anos seguidos, Senador Aécio Neves, em que
milhares de prefeitos chegam a Brasília, de chapéu na
mão, para reivindicar direitos que são desses entes
federados. Os pobres, os Municípios são os primos
pobres desta Federação. Que Federação é esta, Senador Aécio Neves, com a dependência dos Municípios
ao Poder central? E não é muito diferente em relação
aos Governos dos Estados. A Constituição de 1988
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aumentou muito as competências dos Municípios, não
dando em retribuição as receitas necessárias. Mais do
que isso, Senador Aécio, agora, o IBGE estabelece o
censo, e esse censo é a base para fazer a receita do
Fundo de Participação dos Municípios. Hoje, recebi em
meu gabinete alguns prefeitos, como o do Município
de Soledade, no Rio Grande do Sul, o Prefeito Cainelli, do meu partido, o Partido Progressista, dizendo
que o IBGE tirou duzentos moradores do Município.
A redução foi superior a R$200 mil na receita. Com
isso, o Prefeito deixa de aplicar R$40 mil em saúde
pública. Essa é uma situação inaceitável do ponto de
vista desta Federação. A mesma coisa acontece com
o Município de Não-me-Toque. O Prefeito Piva, que é
médico, disse a mesma coisa, mas o IBGE constatou
que havia lá quinhentas casas desabitadas, não havia
moradores. Uma empresa ali foi se instalar, foi procurar
casa para seus operários e não encontrou. Estavam
todas ocupadas. Que critério é esse? Que metodologia é essa usada, que acaba impactando e distorcendo a questão da receita dos Municípios, que já é um
problema crucial? Quero associar-me à sua proposta
de discussão desse pacto federativo, Senador Aécio
Neves, sem o qual vamos continuar permanentemente
tendo de aceitar essa realidade injusta, politicamente
incorreta, institucionalmente inadequada, fragilizando
a Federação brasileira. Essa situação é inaceitável,
Senador Aécio Neves. E tenho a satisfação, aqui, na
estreia do Senado, visto que grande parte dos Senadores tem feito uso da tribuna, falar da necessidade
urgente da rediscussão do pacto federativo, sob pena
de continuarmos olhando prefeitos de chapéu na mão,
mendigando ao Poder Central, em Brasília. É preciso
mudar essa situação. Muito obrigada, Senador Aécio
Neves. Cumprimento-o pela disposição de assumir o
debate nacional de temas cruciais para o nosso País
e para a consolidação da democracia.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço imensamente à ilustre Senadora Ana Amelia.
V. Exª não sabe o quanto brasileiros de outras
partes do Brasil torceram para que V. Exª aqui chegasse, aqueles que já a respeitavam em sua atuação
como jornalista.
Lembro-me, ilustre Senadora, com muito carinho,
com imenso carinho, da nossa viagem pelo mundo,
quando, com a eleição de Tancredo, o Brasil se apresentava com uma recém-reencontrada democracia,
sendo recebido pelos principais chefes de Estado. De
forma que, tenho certeza, não apenas o neto, iniciante na caminhada política, mas também todos nós que
tivemos o privilégio de acompanhar o Presidente Tancredo nos orgulhamos muito da forma como o Brasil
começava a ser visto.
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Era mais uma demonstração de parte daquilo
que tentei trazer aqui. Triste o povo que não conhece
a sua história, pois terá sempre muito mais diﬁculdade
para construir o seu futuro.
Saltando para outro tema, Senadora, talvez, de
todos os que busquei abordar, V. Exª dá ênfase ao principal. Na minha avaliação modesta, a raiz principal das
graves distorções, dos gravíssimos problemas que o
Brasil vive hoje é o esfacelamento da Federação. Caminhamos para viver quase no Estado unitário, e, por
justiça, digo que isso não começou agora, no Governo
do PT. Isso vem desde a Constituinte.
Estamos hoje com cerca de 70% dos recursos
arrecadados no Brasil concentrados nas mãos da
União. Tenho certeza de que esse tema, o novo pacto federativo, ao ver aqui os meus colegas, o Governador Wellington Dias, o Governador Jorge Viana, o
Senador Dornelles, V. Exª e tantos outros Senadores,
será tratado nesta Casa não como uma proposta de
governo ou de oposição, mas como uma proposta da
Federação brasileira.
Se enfrentarmos com vigor essa questão, fortalecendo os Municípios e os Estados, solucionando a
questão emergencial que está sendo colocada agora, com o cancelamento das emendas que implicarão
problemas jurídicos absolutamente graves para os
Municípios, além dos problemas em relação aos investimentos, se tocarmos nesse tema apenas, tenho
certeza de que estaremos já cumprindo boa parte da
nossa missão.
Lembro-me, apenas para encerrar, de que, logo
no primeiro encontro que aqui tivemos, falamos desse
tema, e V. Exª me dizia que gostaria de ser também
a Senadora dos prefeitos do Rio Grande. Quero dizer
que V. Exª tem uma convocação maior: haverá de ser
a Senadora de todos os Municípios brasileiros.
Ilustre Senador Wellington Dias, ilustre colega,
é um prazer ouvi-lo.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – O prazer é meu. Primeiro, quero saudá-lo, dizendo da admiração, pois tive o privilégio de ser Deputado Federal
com V. Exª, período em que presidiu a Câmara – aqui,
também, o nosso Deputado Márcio, da mesma época, e Walter Pinheiro; tínhamos, na época, o privilégio
do nosso Ministro Dornelles. Quero dizer da amizade:
estive em Minas Gerais e tive o privilégio de receber
lá a Medalha da Inconﬁdência. E é essa amizade que,
com certeza, faz-me aqui alegre em ver este momento hoje. Quero aqui registrar o primeiro ponto do seu
pronunciamento. Esta Casa não pode ﬁcar numa discussão no varejo. Se há uma Casa do Congresso que
tem de ser no atacado é o Senado Federal. O Senado
é a Casa da Federação. O Presidente Sarney ofere-
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ceu, nesta semana, um caminho: o de que tenhamos
aqui uma semana temática. Fiz questão de defender
hoje aqui que V. Exª, após seu pronunciamento, saia
aplaudido, mesmo depois de sentado na sua cadeira,
mas acho que estamos inaugurando, com essa forma,
uma discussão, a partir de um discurso de uma liderança que se coloca como a voz da oposição. E ﬁco
feliz com isso. Também pode acontecer uma mudança
no Senado Federal, no sentido de poder haver, Senador Dornelles, semanas temáticas, com um ou mais
temas, em que Governo e oposição escalem alguém
que entenda em profundidade do tema escolhido ou
que tenha uma proposta, para que fale aos Srs. Senadores. Quantos bons projetos há aqui, mas que ﬁcam
engavetados, sem que o Brasil e esta Casa saibam,
devido às mil coisas com que temos de lidar? Acho que
com isso conseguimos avançar em muitas coisas. E
quero dizer que concordo com V. Ex,ª quando lembra
que o Brasil realmente não foi descoberto em 2003,
também não o foi em 1994. Aliás, se quisermos ir para
trás, vamos encontrar, lá no Piauí, há 50 mil anos, na
Serra da Capivara, vestígios humanos, 50 mil anos antes de Cristo, apenas para que possamos situar-nos no
tempo. Não sei se o Senador Demóstenes está aqui,
mas ele dizia que, com a nossa presença no plenário,
com essas inscrições, nós o estaríamos escolhendo...
que a situação já o estaria indicando para Presidente
da República. Quero dizer que já temos o privilégio
de escolher a base do Governo. E a grande liderança
da base do Governo hoje, não só do meu partido, é
a Presidente Dilma Rousseff; é ela que tem a tarefa
de conduzir pelo Executivo o Brasil. E nós aqui temos
o privilégio – não pode haver qualquer equívoco – de
dar sustentação ao projeto que a elegeu na última eleição. Podemos, inclusive, divergir daquilo que estiver
fora do que foi a razão que fez esses partidos e lideranças apoiarem-na. Mais do que a eleger, eles elegerem um projeto para o nosso Brasil. E, já entrando
neste tema da importância desse debate, são muitos
os temas, são muitos os temas. E gosto de estarmos
aqui abrindo o jogo. Há, sim, diferença entre quem é
da oposição e quem é do Governo. Pode haver diferenças, inclusive, entre os membros da oposição e
da base do Governo, mas há pontos que precisamos
esclarecer. Cito aqui, porque a referência que tenho
são os dois últimos mandatos: oito anos sob o comando do Presidente Fernando Henrique Cardoso e oito
anos sob o comando do Presidente Lula. E podemos
estar aqui debatendo, por exemplo, a educação. E,
na educação, quero dizer que sou um daqueles que
valorizam a proposta do Fundef. A oposição não criticava, na verdade, o Fundef. O problema estava em
que alguns governam Estados que têm a obrigação de
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ﬁcar com mais de 90% dos alunos, e, como a partilha
foi só com os Estados, isso causou um desequilíbrio,
e devo reconhecer que não conseguimos, apesar de
tentarmos – V. Exª, inclusive, foi favorável no Fórum
dos Governadores –, corrigir no Fundeb. Passou a
haver uma participação da União com cerca de cinco
bilhões, inicialmente, como complemento, o que não
resolveu. Estados como o meu, o Piauí, ainda hoje são
obrigados a transferir compulsoriamente recursos para
os Municípios – no caso do Piauí, cerca de R$400 milhões por ano. Mas temos também divergências. Aliás,
nesse ponto, acho que houve aperfeiçoamento com a
criação do Fundeb – sair do ensino fundamental para
o ensino básico. Inclusive, o Presidente Lula corajosamente coloca a necessidade de investimentos no
ensino técnico e superior. E aí há divergências com o
seu Governo, por exemplo, com relação ao ensino técnico; havia um decreto que proibia a abertura de novas
unidades, para citar apenas um tema de divergência.
Podemos discutir o tema da saúde, e reconheço que é
um dos mais desaﬁadores que há no País. Reconheço
a importância do programa que foi implantado lá atrás,
o Programa Saúde da Família, e de tantas outras medidas implantadas em seguida. Podemos discutir o
social. Não posso deixar de reconhecer a implantação
do Bolsa Escola, mas ninguém pode deixar de compreender o conjunto de programas lançados no Fome
Zero. Destaco aqui o Bolsa Família pela importância
de trabalhar no sentido da universalização. Podemos
tratar aqui de habitação, podemos tratar aqui exatamente desse tema que V. Exª traz. Quero dizer que temos
um desequilíbrio estrutural; Municípios e Estados que
dependem do Fundo de Participação estão tendo um
desequilíbrio estrutural. A Constituição de 1988 – e aí
ﬁco feliz em ouvi-lo – marcou um novo rumo em relação às Constituições anteriores. Por isso é chamada
de Constituição Cidadã, colocando obrigações para o
Poder Público, que antes não as tinha, principalmente para os Municípios. Então, nesse ponto, acho que
podemos avançar. E a proposta está aqui. A reforma
ﬁscal é uma oportunidade; a discussão do pré-sal é
outra oportunidade. Há um conjunto de temas que temos de priorizar, porque são temas de interesse da
Federação brasileira, dos Municípios, dos Estados, dos
empresários, dos trabalhadores. Destaco, ainda, a área
do setor elétrico. O Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso fez um gesto com o Programa Luz
no Campo, mas ainda tinha muitos defeitos. Por exemplo, colocar a população de baixa renda para pagar a
conta de uma rede de energia que chegava lá. Pagava
junto com a conta de energia. Graças a Deus, no Governo do Presidente Lula, houve a coragem de alterar
isso com o Programa Luz para Todos. Não. É todo o
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povo brasileiro que paga para fazer chegar energia a
quem não a tem. Cito esses temas apenas para citar
alguns outros que são de interesse da população, são
de interesse de cada Município, do meu Estado, do
Nordeste, de todas as regiões, enﬁm ,de interesse do
Brasil. Então, Sr. Presidente, quero que ﬁque registrado – estou fazendo esse apelo para a oposição – que
possamos, sim, fazer nesta Casa, mesmo que seja
um dia ou dois da semana, um debate temático. Quem
sabe, um dia, alguém do governo; outro dia, um tema
escolhido pela oposição, para que possamos ter esse
debate. Acho que assim vamos avançar. Isso acontecendo, acho que valeu duplamente a presença de V.
Exª hoje na tribuna. Meus parabéns! Fico feliz em ver
a oposição tão bem comandada por uma pessoa como
V. Exª. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB – MG) – Senador
Wellington, V. Exª sabe da amizade que temos de longo tempo na Câmara, nos governos que tivemos a
responsabilidade de dirigir, da aﬁnidade que construímos a partir daí. V. Exª traz uma sugestão que, desde já, certamente pessoalmente incorporo – o nosso
líder certamente vai discuti-la com a bancada, mas
acho absolutamente produtiva. Aqui, rapidamente, V.
Exª, com uma riqueza enorme, elencou sete ou oito
temas que seriam, cada um deles, objeto de uma, de
duas ou de três discussões pela sua importância e
por sua complexidade. Concordo plenamente. De público, V. Exª tem a minha expressão pessoal de apoio
a essa iniciativa que poderia permitir que, um dia por
semana, esta Casa se transformasse em palco de um
debate mais profundo, do qual todos nós sentimos falta, em torno dos temas que realmente interessam ao
País. Quem sabe esses debates convirjam, no futuro,
para propostas objetivas que visem a enfrentar esses
problemas. Portanto, V. Exª traz uma contribuição importantíssima a esse debate com essa proposta que,
desde já, tem o meu apoio.
Faço apenas um registro aqui e uma correção,
se me permitir V. Exª. Talvez pela generosidade de V.
Exª e de vários amigos, V. Exªs venham me tratando
de uma forma, numa dimensão maior do que aquela
que realmente tenho. Sou, sim, com muito orgulho e
com extremo vigor, um dos homens da oposição nesta
Casa, vou cumprir esse papel, mas, felizmente, para o
Brasil e para o PSDB a oposição tem inúmeros outros
líderes, muitos deles com mais capacidade do que eu
para ajudar a conduzir esse debate. E é ao nosso Líder
de fato nesta Casa que eu passo a palavra agora, o
Senador Alvaro Dias, sem antes deixar de cumprimentar aqui vários companheiros do Parlamento que aqui
vêm também trazer o seu abraço e o seu prestígio. Eu
os cumprimento na ﬁgura do meu querido amigo deca-
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no da Câmara dos Deputados, o Deputado Henrique
Eduardo Alves, que, ao lado do Deputado Alexandre,
do Deputado Márcio Reinaldo e de vários outros parlamentares traz, com a sua presença, um prestígio
muito grande a este parlamentar e amigo. Da mesma
forma, cumprimento o ex-deputado Leur Lomanto, que
também me honra aqui muito com sua presença.
Senador Alvaro Dias, o verdadeiro Líder da oposição, a V. Exª dou a palavra.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador, me inclua na sua relação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Antonio Carlos Valadares, com muita honra.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Aécio, V. Exª não está prestando um grande serviço
apenas à oposição, como grande líder que é, mas presta um notável serviço a esta instituição. Seu discurso
mobiliza forças políticas díspares e promove o debate
que tem por objetivo o futuro deste País. V. Exª, portanto, “plenariza”. Ontem, numa reunião de líderes, o
Presidente Sarney usou a expressão “desplenarizar”,
que o Senado está sendo “desplenarizado”, com o
esvaziamento do plenário. V. Exª hoje “plenarizou”,
porque mobilizou e encheu o plenário do Senado Federal. Nós ouvimos, nesse debate, uma comparação
entre governos. Mesmo que de passagem, tentou-se
fazer comparação entre vários governos. E se procurou destacar programas. O Governo do PT adotou a
política econômica, portanto, o programa econômico
e os programas sociais de governos anteriores. A diferença está no método, está na prática, está na forma,
na maior ou menor eﬁciência de execução, na competência de gerenciamento. Mas o que eu considero
importante destacar é que, nos últimos anos, houve
um desprezo aos valores essenciais da ética, e isso
distingue o modelo. Houve a banalização da corrupção no País, e o Brasil se transformou num verdadeiro
paraíso do superfaturamento de obras. Isso separa,
isso afasta, isso distingue a prática. De outro lado, o
que se viu foi a irresponsabilidade de gestão, com o
inchaço monumental da máquina pública aumentando
despesas correntes e comprometendo a capacidade
de investir do Estado brasileiro. De 26 ministérios, estamos chegando agora a 40 ministérios. Há superposição de ação, paralelismo, e não se fala em reforma
administrativa. Na esteira do desprezo dos valores essenciais da ética, há a manipulação de informações,
há a manipulação de números para conquistar popularidade e apoio popular, portanto. São questões que
nós não podemos ignorar na análise que se faz agora.
Mas, o importante no discurso de V. Exª é a sinalização
do conteúdo, que é indispensável na atividade parlamentar, sobretudo num tempo em que há uma enorme
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descrença popular. Senador Aécio Neves, os cumprimentos da Liderança do seu Partido e, sobretudo, o
reconhecimento da importância de V. Exª não apenas
no Senado Federal, mas a importância de V. Exª no
cenário nacional, e sobretudo a importância da liderança de V. Exª no sentido de recuperarmos o espaço
necessário do qual a oposição não pode prescindir.
O desequilíbrio que há na representação parlamentar com a oposição numericamente reduzida não é
bom para a democracia, não é bom para a instituição
e não é bom para o País. A presença de V. Exª, com
sua competência e energia, na tribuna do Senado e
nesta Casa, certamente nos ajudará a compensar a
fragilidade numérica com disposição, entusiasmo e
competência. Parabéns a V. Exª!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço, meu ilustre Líder, Senador Alvaro Dias,
pelo pronunciamento, pela sua participação e, mais
que isso, pela ﬁrme, altiva e serena condução que tem
dado à Bancada do PSDB nesta Casa. Sabemos V. Exª
e eu que não será o número das cadeiras que temos
no Senado e na Câmara que dará a dimensão exata
do nosso papel enquanto Oposição. Seremos maiores
quanto mais rapidamente tivermos capacidade de interpretar – como eu disse no meu pronunciamento – as
insatisfações e as indignações da sociedade brasileira
em vários temas, em várias questões. Tenho um otimismo muito grande com o papel das oposições nesta
Casa e a construção que nós juntos faremos para que
este País seja cada vez melhor, sobretudo mostrando,
sempre que necessário, as nossas diferenças.
Quero, com muito orgulho e muito prazer, dar a
palavra ao grande Senador Flexa Ribeiro, do Estado
do Pará.
Apenas para registro – repito mais uma vez, para
muita honra minha –, estão aqui inscritos, a partir do
Senador Flexa Ribeiro, o Senador Walter Pinheiro, a
Senadora Lúcia Vânia, o ilustre Líder Romero Jucá,
o Senador Randolfe Rodrigues, a Senadora Vanessa
Grazziotin, o Senador Benedito de Lira, o Senador
Jarbas Vasconcelos, o Senador Francisco Dornelles,
o Senador Blairo Maggi, o Senador Clésio Andrade,
o Senador Anibal Diniz, o Senador Waldemir Moka,
o Senador Antonio Carlos Valadares e o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu gostaria que me incluísse, se for possível, Senador
Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Casildo Maldaner, com muita honra, e Senador
Cristovam Buarque, apenas registrando que seria –
acho – interessante, para que todos pudessem fazer
sua manifestação, que nós a ﬁzéssemos num espaço
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de tempo ainda mais curto. Permitam-me não estender o debate, muito proveitoso para mim, sobre várias
questões aqui abordadas, mas teremos oportunidades
futuras para fazê-lo.
Senador Flexa Ribeiro, com muita honra, V. Exª
tem a palavra.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador Aécio Neves, quero iniciar parabenizando V.
Exª, como já foi dito pelos que me antecederam, pelo
pronunciamento que V. Exª fez no início da tarde de
hoje. Um pronunciamento de estadista e que motivou
o debate no Plenário. Já vamos próximos de 19h, e V.
Exª terá a unanimidade dos Senadores presentes a
aparteá-lo. Tenho certeza de que nenhum dos Senadores presentes à sessão de hoje perderá essa oportunidade histórica de aparteá-lo nesse brilhante pronunciamento que V. Exª insere nos Anais do Senado
Federal. Fico a pensar, Senador Aécio Neves, no que
os companheiros do PT que me antecederam, principalmente aqueles primeiros, a que V. Exª sabiamente
deu o privilégio de aparteá-lo, para que eles pudessem extravasar aquele vontade de fazer uma defesa
daquilo que é indefensável. Gostaria que eles pudessem imaginar o que seria do Brasil hoje se as teses
defendidas por eles... O Senador Humberto Costa não
está mais aqui; a Senadora Marta Suplicy não está
mais aqui, mas o Senador Suplicy ainda se encontra.
Eu admiro a tenacidade de V. Exª, Senador Suplicy,
que é sempre presente aos debates. Era, na Legislatura passada, o único e destemido Senador do PT que
ﬁcava aqui no plenário para defender o seu Partido;
era S. Exª, Senador Aécio Neves. Mas como eu dizia,
falaram e foram embora, e são eles que clamam pelo
debate. Clamam pelo debate! Nas comissões, Senador
Aécio Neves, nós olhamos e procuramos a Base do
Governo, e lá não se encontram, não dão quorum, não
aparecem para debater. Agora, quando querem aprovar, eles chegam aqui e estão presentes no plenário;
a Liderança inconteste do meu caro, querido, amigo
e irmão, Senador Jucá, esse Líder permanente, que
lidera a base do Governo, na hora que eles vão votar,
aí todos votam e esmagam a Oposição, sem debater,
sem justiﬁcar, sem nada. Mas eu queria ver, Senador
Aécio, como seria esse Brasil se o PT de antigamente
tivesse vencido as votações; se nós não tivéssemos
aprovado o Plano Real – a que V. Exª se referiu –, se
não tivéssemos aprovado o Fundef, se não tivéssemos
aprovado as privatizações e tantas outras teses que
V. Exª colocou no seu discurso e que o PT se colocou
contrário sempre. O que seria o Brasil de hoje? O que
seria o Brasil de hoje? E por que o PT, nos oito anos
de Governo, não desfez tudo aquilo a que se dizia contrário? Sabe por que, Senador Aécio Neves, sabe por
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quê? Porque o Brasil teve uma felicidade: o PT, quando
chegou ao Governo, ele levou junto uma grande parte
dos partidos que governaram junto com o PSDB, que
aprenderam com o PSDB e que ajudaram o PT a dar
continuidade às políticas e às bandeiras do PSDB.
E isso ajudou o Brasil. Inclusive levou o nosso Líder,
Senador Romero Jucá, levou junto também. Então, o
que acontece? O que acontece? O Brasil teve essa felicidade. V. Exª tem razão, V. Exª tem razão. O PT teve,
no Governo Lula... Nós temos que reconhecer a grandeza de dar continuidade aos programas do PSDB, e
o PSDB, Senador Aécio Neves, governa em torno de
50% do PIB do Brasil, governa em torno de 50% da
população brasileira em oito Estados do Brasil...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ...e
teve, na eleição passada, mais de 44% dos eleitores
brasileiros que não concordam com o Governo que aí
está, e votaram no nosso candidato, o ex-Governador
José Serra. Então, nós somos Oposição, porque a
população brasileira assim deﬁniu e vamos ser uma
Oposição construtiva, não uma Oposição que eu diria
rançosa, como foi a do PT no Governo Fernando Henrique. Agora, Senador Aécio Neves, não reconhecer...
E aí nós temos – isso, sim – nós temos que levantar
as nossas bandeiras com os nossos Governadores,
mostrar as nossas propostas e dizer ao povo brasileiro que o PSDB, sim, o PSDB tem futuro para o nosso País, e que o Brasil vai crescer e vai dar melhores
condições de vida aos brasileiros, porque nós vamos
chegar ao Governo da República em 2014. Não tenho dúvida disto: nós vamos chegar. E V. Exª está no
caminho, V. Exª trilha, liderando a Oposição, como já
dito aqui pela situação. Quem está dizendo isso não
é um Senador do seu Partido. São os Senadores da
Oposição que já reconheceram essa fragilidade que
se mostra no início desse Governo. O cenário que
nós tivemos nos oito anos do Governo de Fernando
Henrique, completamente diferente: cenário econômico, internacional e interno nosso, completamente
diferente do cenário dos oito anos do Governo Lula.
Ai, meu Deus do céu, se fosse invertido! Se o Lula tivesse governado os oito anos de Fernando Henrique e
Fernando Henrique tivesse governado os oito anos de
Lula, aí, Senador Jucá, Senador Humberto Costa, Senadora Marta Suplicy, Senadora Gleisi, o Brasil estaria
no paraíso. Por quê? Porque o alicerce e a construção
do prédio Brasil seriam muito melhores, com certeza,
se feitos pelo PSDB. Parabéns, Senador Aécio Neves!
Vamos ao debate! Estamos prontos, base do Governo! Estamos prontos, PT! Queremos debater, debater
permanentemente.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço ao ilustre Senador Flexa, uma das mais
vibrantes vozes da oposição, pela qualidade do seu
pronunciamento.
V. Exª tem sido um companheiro de todas as
horas deste iniciante Senador. Agradeço muito a contribuição de V. Exª.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao meu
ilustre companheiro de Câmara dos Deputados, que
reencontro aqui, no Senado da República, eleito que
foi por expressiva votação no Estado da Bahia, o ilustre companheiro Senador Walter Pinheiro. Em seguida,
com muita honra também, concedo aparte à Senadora
Lúcia Vânia, ao Senador Romero Jucá e ao Senador
Randolfe Rodrigues.
Senador Walter Pinheiro, com muita honra, ouço
V. Exª.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador
Aécio Neves, é com muita honra que participo nesta
tarde de uma experiência que tivemos oportunidade
de trilhar na Câmara dos Deputados. Até começaria
fazendo uma brincadeira aqui a partir do que disse
o meu colega Jorge Viana: não que seja a oposição
dos nossos sonhos, mas também acredito que V. Exª
não seja a oposição que tira os nossos sonhos, ou o
nosso sono. A partir dessa lógica, o que se vislumbra
na forma como V. Exª sempre se portou na relação
política com adversários, como governo ou agora, na
experiência de oposição? Sei perfeitamente que V.
Exª tratará disso não como aqueles que costumam inverter a lógica da direção. A lógica da direção é olhar
através do para-brisa, e não, permanentemente, pelo
retrovisor. Sei que V. Exª é deste nível: para frente, a
linha da frente. Fiquei extremamente perplexo quando
ouvi V. Exª tocar em algumas coisas do passado, porque não faz parte da sua história ﬁcar remoendo ou
tentando usar fatos anteriores. Mas, depois, V. Exª fez
uma correção de rumo. Como bom motorista, de vez
em quando, dá uma olhada no retrovisor para não correr riscos, mas mantém-se olhando para frente. Neste
momento, quero chamar atenção para a experiência
que travamos, para a forma como nos portamos. Fui
líder da oposição e líder do meu partido no momento
em que V. Exª assumia a presidência da Câmara dos
Deputados. Naquela época, tive a coragem de fazer o
debate como líder da maior bancada de oposição no
Congresso Nacional. Tinha aqui, inclusive, na presidência do Senado – não um inimigo, porque nunca fui
seu amigo; portanto, não o tinha como meu inimigo,
mas como um adversário político –, o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dirigia o Congresso Nacional
naquela época. No entanto, tive a coragem de expressar
a minha posição, de conviver com V. Exª e com o hoje
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ex-Governador José Serra – àquela época, Ministro
da Saúde –, de defender pontos de vista, de negociar,
de dialogar. Portanto, é nessa esteira que deposito a
minha esperança na inauguração do processo desta
tarde. Esta Casa, Senador Aécio Neves, em período
recentemente passado, era quase métad-métad. Portanto, no governo Lula, a oposição poderia ter inaugurado a fase do debate. Em vez de uma fase pura e
simples do ataque, da tentativa da obstrução, poderia
ter inaugurado o debate naquele momento em que tinha
uma expressiva posição aqui dentro, diferentemente
da minha situação na época em que V. Exª presidia a
Câmara dos Deputados. E me recordo bem, porque era
a maioria expressiva ali, com o falecido Luís Eduardo
Magalhães, no projeto das privatizações, ocasião em
que lutei arduamente no setor de telecomunicações.
Fui o Deputado que emendou a Lei Geral das Telecomunicações em todos os artigos – V. Exª se lembra
disso. Depois ouvi, no ﬁnal da noite, o Luís Eduardo
dizer: “Acabou? Agora sente-se aí, porque entra o rolo
compressor: vota”. Isso porque nós não tínhamos sequer a capacidade de impor esse diálogo. Não fazia
ali oposição para, pura e simplesmente, ser contra.
Vou repetir para V. Exª: emendei todos os artigos da
Lei Geral das Telecomunicações, buscando contribuir.
Penso que é esse o espírito de V. Exª. Portanto, inauguramos nesta tarde uma fase interessante. E quero aqui
provocar a Mesa no sentido de que façamos isto, não
como cobrança pelo fato de hoje à tarde V. Exª haver
ocupado a tribuna. Foi bom, foi salutar. Diferentemente do que disseram outros aqui: ”Ah! Não tem quórum
ali; não tem quórum acolá”. Este Senado começou
com todas as comissões funcionando a pleno vapor.
Portanto, nesta tarde, V. Exª traz duas contribuições. A
primeira delas, a boa contribuição para o debate, para
entendermos que dá para nos relacionarmos com a
oposição, mesmo sendo minoria numericamente. Dá
para a oposição continuar enxergando este Brasil à
frente, sem comparativos. A crítica que faço a V. Exª
é pelo fato de V. Exª apontar, sem nenhuma intenção
pejorativa, nem tentando descaracterizar nada, que a
Presidenta Dilma não se desgarrou do governo passado. V. Exª sabe que isso não é verdade. Trata-se da
continuidade de um programa em um processo muito
diferente. Ela, inclusive, deu demonstrações bem claras
de seu estilo, de sua forma de agir e, principalmente,
de sua capacidade, demonstrada como Ministra das
Minas e Energia, da Casa Civil e, agora, na Presidência da República. Portanto, esse foi, eu diria, o escorregão de V. Exª em relação à linha que sei que V. Exª
adota como padrão de atuação parlamentar e de homem público, linha pela qual V. Exª se conduziu com
mestria no governo de Minas. A segunda contribui-
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ção que V. Exª traz para este momento é exatamente
a provocação para esta Casa entender que não dá
para transformarmos este plenário em executor de rito
sumário: sim ou não; contra ou a favor; levantem as
mãos ou permaneçam como estão e está aprovado.
Desse debate, V. Exª vai levar os louros. Mas isso não
é nada novo. V. Exª, quando Presidente da Câmara,
teve a coragem de colocar o dedo na ferida, inclusive
mexendo na estrutura. Se V. Exª pegar as notas taquigráﬁcas da Câmara vai ver menções, por diversas vezes, de que foi a melhor gestão para o funcionamento
das instâncias. Hoje, em conversa com o nosso mestre
Francisco Dornelles, dizíamos que o local ideal para
o funcionamento da Casa é exatamente a comissão,
onde o número é reduzido, onde os debates podem
ser aprofundados, onde a participação de todos sai
da ditadura das lideranças. Portanto, na esteira desta
tarde de hoje, V. Exª, como oposição, podia somar-se
ao esforço para que possamos, a partir deste bom
combate, a partir deste debate de qualidade, interferir
e contribuir, olhando pelo para-brisa, para esse Brasil
do futuro que queremos – Brasil que não começou com
Lula, nem tampouco com Cabral, mas que vai, a cada
dia, com a participação de todos, colocando tijolo por
tijolo, sendo construído. Essa construção tem de ser
feita a partir da ausculta recíproca e da sensibilidade
para entendermos, ainda que como adversários, que
as opiniões e as críticas podem ser adotadas, inclusive
como soluções. Se não for assim, não vamos construir
uma nação para todos, mas continuar, cada vez mais,
nos enfrentando em processos eleitorais ou na dicotomia daqueles que eram a esquerda, ou daqueles que
eram a direita, ou daqueles que estão migrando daqui
para ali. Não quero que o PSDB mude a sua trajetória,
nem quero impor ao PSDB uma modelagem de oposição. Não pode também o PSDB querer impor, para
quem está no governo, uma modelagem de governo
da cor, da forma e do jeito que ele enxerga. Um abraço
e parabéns, Senador Aécio Neves!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Walter Pinheiro, agradeço a sua participação
sempre muito construtiva, como é da sua personalidade.
Acredite que das alegrias que tive ao chegar ao Congresso Nacional, depois de 16 anos na Câmara e oito
anos de ausência, quando fui Governador de Minas,
uma das maiores alegrias foi reencontrá-lo aqui.
V. Exª sempre foi um duro líder da oposição,
sempre. Lembro-me dos embates que travamos; lembro-me da discussão em relação, inclusive, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que V. Exª teve uma posição
divergente da nossa. Mas V. Exª jamais deixou de ter
uma posição construtiva no Parlamento, mesmo enquanto na oposição.

ABRIL 2011
10298

Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Não generalizaria essa posição em relação a outros companheiros seus de partido. Acho até que V. Exª,
em determinados momentos, sofria algum incômodo,
alguma pressão de parcelas do partido não tão afeitos
ao diálogo como V. Exª. Mas registro aqui que, nas grandes ações que juntos tomamos e nas grandes medidas
que juntos construímos na Câmara dos Deputados,.
V. Exª teve um papel vital na criação do Conselho de
Ética, no ﬁm da imunidade parlamentar, na limitação
da edição de medidas provisórias, obstáculos, para
muitos, intransponíveis, e só foi possível ultrapassá-los
porque tivemos a capacidade do dialogo.
E quero aqui registrar, ao ﬁnal, que ﬁco, de alguma
forma, feliz e tranquilizado com algumas das críticas
que me faz V. Exª. Estava aqui um pouco já preocupado com o excesso de elogios de companheiros da
base de Governo. Claro que isso é uma brincadeira,
mas agradeço muito a participação, sempre construtiva, de V. Exª, Senador Walter Pinheiro.
Minha ilustre e querida colega de bancada, hoje
Presidente da Comissão de Infraestrutura desta Casa,
Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Aécio Neves, peço licença
a V. Exª para prorrogar a sessão por mais uma hora
para que se tenha condições de ouvir todos os aparteantes.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a generosidade de V. Exª. Apenas reitero que
temos aqui ainda 12 ou 13 ilustres Senadores que querem registrar, para minha trajetória, com suas palavras
aqui, este importante momento do Parlamento. Então,
eu gostaria apenas de pedir aos Srs. Senadores que,
dentro do possível, fossem um pouco mais breves.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – Senador
Aécio, neste momento, eu gostaria de registrar, cumprimentando-o por isto, os cem Deputados que aqui
estiveram para homenageá-lo, para prestigiá-lo. Eles
não puderam falar, mas pediram a mim que desejasse
a V. Exª muito sucesso nesta nova Legislatura. No seu
discurso, V. Exª deixou a marca do PSDB: responsabilidade ﬁscal e social, eﬁciência na gestão, ética no
sentido amplo. E foi com ética que V. Exª fez um breve
relato da história recente do nosso País, ressaltando
a importância do Presidente Sarney no processo de
redemocratização do País, de Itamar Franco e Fernando Henrique na construção dos alicerces econômicos
e sociais, sem deixar de ressaltar também, por ﬁm, a
importância do Presidente Lula ao dar prosseguimento a esse trabalho. Mas V. Exª também não deixou de
apontar o futuro. Foi muito bonito quando, conclamando todos nós a fazê-lo, falou sobre construir pontes,
pontes que nos levassem a um país desenvolvido e a
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um novo patamar de desenvolvimento que todos nós
queremos. Não é surpresa para nós que V. Exª hoje
tenha marcado o dia nesta Casa. Quinze dias atrás,
V. Exª deu o primeiro passo, quando aqui, com o seu
jeito mineiro de ser, conseguiu derrubar uma medida
provisória que apequenava esta Casa. Num processo, juntamente com os Líderes, de interlocução, sem
nenhum exagero, sem nenhuma pirotecnia, V. Exª
conseguiu o primeiro sucesso desta Legislatura. Hoje,
consegue marcar novamente esta Legislatura com seu
discurso, um discurso sóbrio, sereno, propositivo, um
discurso que honra a todos nós, seus companheiros
do PSDB. Tenho certeza, Senador Aécio Neves, de
que o PSDB será um partido forte, apesar do número
pequeno da nossa bancada. V. Exª e os demais Líderes que compõem a nossa bancada têm todas as
condições de marcar e delinear o nosso rumo, o rumo
que queremos para o nosso País. Parabéns, parabéns
mesmo! Sinto-me muito orgulhosa de estar sob a liderança de V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço, ilustre Senadora Lúcia Vânia, digna representante
do Estado de Goiás, uma das maiores referências do
nosso partido nesta Casa. V. Exª me emociona com
a sinceridade, com a franqueza e com o jeito sempre
tão carinhoso de se referir a mim. O que posso dizer,
Senadora, é que tenho o mesmo orgulho: saber que,
na mesma trincheira, encontro alguém da ﬁrmeza, do
preparo e das convicções de V. Exª. Tenho certeza de
que, juntos, vamos honrar aqueles brasileiros que nos
delegaram a responsabilidade de ﬁscalizar o Governo
como membros da oposição. Obrigado a V. Exª.
Com muita honra, dou a palavra ao ilustre Líder
do Governo nesta Casa, Senador Romero Jucá. Em
seguida, Senador Randolfe Rodrigues; depois, o Senador Benedito de Lira; e, a seguir, com muita honra
também, o Senador Francisco Dornelles.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senador Aécio Neves, quero parabenizá-lo e registrar a
importância deste debate de alto nível que V. Exª traz
nesta tarde ao Senado. Também quero dizer que V. Exª
fez um discurso de oposição, com críticas ao governo – o que é natural, é um espaço que resta à oposição. É muito importante que todos nós entendamos o
papel importante que tem a oposição na democracia.
Como Líder do Governo, tenho procurado buscar convergência entre oposição e base do governo, porque
o que se vota aqui, na verdade, é em favor do Brasil.
Discutem-se temas importantes, discute-se a vida da
população brasileira. Nós queremos avançar com o
projeto de País e, nessa discussão, a oposição tem
um papel fundamental. A oposição tem ajudado no
debate, tem ajudado a construir soluções. É claro que
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a oposição faz também seu papel, e o faz no estilo
de cada um: V. Exª coloca um estilo construtivo, coloca temas que são acima das questões de base ou
de oposição. Nós queremos discutir temas que foram
aqui levantados, como temos defendido a questão da
discussão da Federação, da questão dos Municípios.
Um tema mesmo que foi colocado aqui, no debate, que
é a questão dos Restos a Pagar, dos convênios com
as prefeituras. Nós estamos tratando dentro do governo. A Presidenta Dilma está buscando uma solução.
Nós não queremos parar as obras que estão sendo
realizadas hoje no País. Este é um compromisso do
Governo. Estão sendo buscadas soluções para tocar
essa questão. Então, entendo que é possível, é fundamental que nós tenhamos essa convergência. Nós
vamos divergir muitas vezes aqui no plenário e nas comissões, é verdade. A oposição vai fazer seu papel, mas
sempre com muito respeito e encarada, pela base do
governo; pelo menos pela Liderança, como uma forma
de contribuição, como uma forma de buscar o melhor.
E, portanto, estaremos sempre abertos ao diálogo e
abertos ao entendimento. O discurso de V. Exª marca
um momento importante do início desta Legislatura
e, sem dúvida nenhuma, merece ser realçado como
uma ação concreta em busca de uma melhoria para
o Brasil. Quero saudá-lo pelo discurso.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª, tanto ao amigo, Senador Romero
Jucá, quanto ao Líder do Governo que aqui comparece. V. Exª encarna, como poucos, o Parlamento. V. Exª
sabe que esta é Casa do embate e do diálogo. Nós
teremos momentos, certamente, do contraditório, que
será sempre feito de forma ﬁrme, mas sempre respeitosa; e teremos sempre, nas questões que interessam
ao País, oportunidade de convergir, como já ocorreu
no passado.
Saúdo V. Exª, desejo-lhe sucesso nesta missão renovada de liderar o governo nesta Casa. Peço
apenas que garanta, pelo bem da democracia – sempre –, com a liderança que tem, espaço para que as
oposições possam participar do jogo político, porque,
senão, fragilizam-se não as oposições; fragiliza-se a
própria democracia.
Muito obrigado pela contribuição de V. Exª.
Ilustre Senador Randolfe Rodrigues, grande liderança do PSOL nesta Casa, com muita honra ouço
o aparte de V. Exª.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Aécio, a honra é toda minha. E eu peço permissão
ao Presidente para, tal como ﬁzeram outros colegas,
infringir o Regimento e apartear o orador de pé. Isso
porque eu creio que V. Exª tem um conjunto de méritos. O seu discurso, na tarde de hoje, vai se inserir
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– não tenho dúvida disso – no rol daqueles grandes
momentos do Parlamento nacional, no rol dos grandes
discursos que já houve aqui no Senado da República
e na Câmara dos Deputados. V. Exª o fez com muita elegância, demarcando a posição política do seu
partido, em especial do bloco partidário, que cumpre
um papel de oposição nesta Casa, que é o bloco partidário do PSDB e dos Democratas. Então, quero, em
primeiro lugar, em relação ao discurso de V. Exª, destacar que, como historiador, tenho que me congratular,
porque V. Exª fez um importante resgate histórico da
recente história brasileira, pós redemocratização, em
que seu avô, Tancredo Neves, teve papel protagonista,
fundamental, para esse processo histórico e político
brasileiro que hoje estamos construindo. Dessa forma,
é para mim uma honra estar no Parlamento, nesta legislatura, aqui, no Senado da República, na Casa da
federação, com V. Exª. E V. Exª tem o mérito de, nesta
tarde, noite... Veja, o cansaço já deve abater, porque,
desde às 15h30, V. Exª está nessa tribuna, num feito
inédito na história do Parlamento. Já são 18h50, e V.
Exª foi aparteado por mais de vinte Senadores. Quase metade do Senado da República o aparteou, e a
sessão ocorreu em torno de V. Exª. Ou seja, nesse discurso, V. Exª mobilizou seu bloco parlamentar, PSDB/
DEM; o último candidato a presidente do seu partido
aqui estava, no plenário da Casa; mobilizou os Deputados desse bloco parlamentar, mobilizou o Senado,
mobilizou o Governo e, imagine, mobilizou até nós,
do PSOL. Estou aqui até esta hora aguardando para
aparteá-lo. E me permita, então, dizer que vou entrar
agora em algumas divergências que temos. Corro o
risco de receber advertência de casa, porque V. Exª
sabe muito bem que minha ﬁlha é fã da sua condução
política, em especial em Minas Gerais. Mas creio que,
no conteúdo que V. Exª apresentou das divergências
em relação ao governo do Presidente Lula, das divergências em relação à condução política dos governos
do PT, a esse período Lula/Dilma, há, na prática, muitos acordos. Veja só, embora tenha ouvido de V. Exª a
correta crítica à política econômica de âncora cambial,
que, nos últimos anos, desindustrializou a economia
nacional, também é verdade – e é necessário reconhecer; historicamente temos que reconhecer – que essa
política de desindustrialização, essa política de âncora
cambial tem sido, na verdade, contínua nos últimos,
eu diria, vinte e um anos em nosso País. Da mesma
forma, é verdade que ainda continuamos a praticar a
mais elevada taxa de juros do planeta, mas também
é verdade que, nos anos do governo do PSDB/Democratas, também tivemos uma taxa de juros até muito
maior do que a que temos hoje. Eu diria, meu querido
– permita-me assim tratá-lo –, caro amigo Senador
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Aécio, que estamos precisando, parece-me, na política econômica brasileira, de um pouco de inspiração.
Estamos com liberalismo demais. Temos tido,
nos últimos anos, Friedrich Hayek demais na
ordem da política econômica brasileira nos últimos
vinte e um anos. Eu esperava que tivéssemos uma virada nessa política econômica. Eu gostaria de beber
um pouco na fonte de John Keynes; precisaríamos de
uma dose de keynesianismo, que, parece-me, é o que
tem faltado à política econômica do PSDB e à política econômica que tem tido continuidade por parte do
Governo do PT. Há mais convergências, permita-me
dizer, no conteúdo do que divergências: a carga tributária que assola, que ameaça o comércio; a indústria,
o setor produtivo nacional cresceu muito durante os
anos 1990, mas ela também não caiu o bastante na
última década. Temos tido mais acordos. Tenho visto,
no partido de V. Exª, acordos com o relatório ﬁnal do
Deputado Aldo Rebelo sobre o Código Florestal; e temos tido acordos em setores do Governo em relação
a essa matéria. Então, parece-me haver mais convergência nesses programas. Eu queria aqui destoar... E,
até por isso, parece-me que houve certa diﬁculdade da
base do Governo em se opor ao discurso de V. Exª, pela
existência de muitos pontos em convergência. Creio que
o que V. Exª inaugura aqui... Só lamento, permita-me
dizer, que essa inauguração não tenha sido no dia 1º
de fevereiro, porque aí eu teria tido a honra de contar
com seu voto na disputa para a Presidência do Senado, que foi o primeiro ato concreto de oposição que
apresentamos aqui, no plenário da Casa. De qualquer
forma, não tenho dúvida de que, em muitos momentos, como na votação do salário mínimo, vamos estar
trilhando caminhos muito parecidos. A história de V.
Exª, a história da família de V. Exª é uma história que
honra a política brasileira. Acredito que a data de hoje
é histórica, porque V. Exª inaugura a necessidade que
temos aqui de travar o bom debate sobre os grandes
temas nacionais, como o debate, por exemplo, sobre o
tema da federação, do pacto federativo, que é necessário, urgente e fundamental. Por conta disso, quero
parabenizá-lo pelo discurso e pela capacidade de mobilização que teve nesta tarde e noite de hoje.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Randolfe, com uma alegria enorme, eu, certamente, irei inserir esse seu pronunciamento nos belos
momentos dessa minha trajetória política. V. Exª é um
daqueles raros casos que consegue, num Parlamento plural como o nosso, numa Casa complexa como a
nossa, fazer-se notar e aﬁrmar suas posições logo no
primeiro dia, não apenas pelo lançamento de uma candidatura com todas as diﬁculdades que V. Exª mesmo
reconhecia, mas pela qualidade do debate, da argu-
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mentação, do conteúdo que trouxe já no primeiro momento desta legislatura. V. Exª encontrará aqui, inclusive do meu partido e de outros membros de partidos
da base, discordâncias em relação a vários dos seus
pontos de vista. Também convergências, sobretudo
no meu caso, mas encontrará de todos, certamente,
respeito pela clareza e pela ﬁrmeza com que tem aqui
defendido seus pontos de vista muitas vezes solitário.
V. Exª esteja certo de que honra, e muito, o Parlamento brasileiro, e eu me sinto extremamente honrado de
ser aqui também contemporâneo de V. Exª. E, se me
permite, ao ﬁnal, peço que leve um beijo carinhoso
para a Thaís.
Com grande alegria, ouço aqui o Senador Benedito de Lira, grande representante das Alagoas nesta
Casa.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Meu
caro Senador Aécio, sinto-me muito feliz na tarde/noite
de hoje em participar desta sessão plenária e ser colega de V. Exª. Eu não tive oportunidade de conviver com
V. Exª quando presidiu a Câmara dos Deputados. Eu
tinha passado por lá e estava de férias, politicamente
falando. Mas nos reencontramos aqui, e o que me alegra, Senador, é que, no dia de hoje, o Senado Federal
vive seus momentos do passado, quando aqui tivemos
a oportunidade de ouvir seu pronunciamento, tocando
nos mais diversos temas da história política recente
do nosso País. Eu me lembro do senhor muito jovem,
andando, peregrinando pelo País ao lado do seu avô,
o inesquecível Presidente Tancredo Neves – candidato
à Presidência da República. E quero dizer a V. Exª que
tive muita alegria e satisfação em ter sido eleitor dele
no Colégio Eleitoral. Lembro-me também dos idos de
1985, quando V. Exª, muito jovem, após o anúncio da
morte de Tancredo pelo jornalista Britto, como representante da família, comunicava à Nação brasileira,
pesarosamente, a ida de Tancredo. E isso gerou uma
expectativa neste País: como é que ia assumir o VicePresidente Sarney, se não tinha havido a ascensão do
Presidente. Mas, inteligentemente, os homens públicos
do País encontraram o caminho, e Sarney assumiu a
Presidência da República, num momento de diﬁculdade, lógico. O início da redemocratização do País. E
o Sarney teve a paciência e a sabedoria necessárias
para tocar o Governo e consolidar, sem dúvida alguma, o processo democrático. Posteriormente, chega
a renovação do Governo, e aparece um Presidente, o
mineiro Itamar Franco, que, com a presença do Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, estabilizou a
moeda, criou o Plano Real com a conseqüente estabilidade da moeda e o freio da avassaladora inﬂação.
Posteriormente, veio o Governo do Presidente Fernando Henrique. À época, eu era Deputado e recebemos
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diversas mensagens do Congresso Nacional, o início
das reformas para o enxugamento da máquina. Isso foi
uma sequência continuada das ações dos governos.
Cada um ao seu tempo. Posteriormente veio o Presidente Lula, que, com sabedoria, aproveitou algumas
ações importantes do Governo do Presidente Fernando
Henrique, como a estabilização da moeda, a contenção
da inﬂação e as ações sociais, que foram ampliadas no
Governo do Presidente Lula. Isso realmente foi muito
importante para todos nós e para a Nação brasileira.
Hoje o País ocupa uma posição destacada no cenário
internacional, apesar das diﬁculdades, apesar da grandeza do Brasil, estamos crescendo, nos desenvolvendo. Somos a 7ª potência mundial, mas ainda com um
povo muito pobre, segmentos da sociedade brasileira
ainda com muita diﬁculdade. Eu queria aqui, Senador
Aécio, cumprimentar V. Exª por esse libelo da história
política de Alagoas. Não é um libelo acusatório, mas um
libelo de lembranças do passado e da atual conjuntura
política. V. Exª trouxe para esta Casa o bom debate.
Acredito que, a partir de agora, seja interessante que
pudéssemos, aqui, um dia por semana, transformar o
Plenário desta Casa exatamente numa sessão de debates de temas dessa qualidade. Temos muitos outros
temas importantes para trazer ao bom debate, ao bom
combate entre as Srªs e os Srs. Senadores. Citarei, por
exemplo, alguns da minha Região Nordeste, Região
pobre, sacriﬁcada e que tem inúmeras diﬁculdades;
parte do Estado de V. Exª também está incluso no polígono das secas do Nordeste brasileiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Então, é um dos assuntos que devemos tratar aqui, com
muito cuidado, com muita paciência, porque precisa de
uma ação desta Casa para minimizar as diﬁculdades
dos Estados e Municípios, particularmente os mais carentes e os mais pobres do Brasil. Precisamos igualar
as regiões. Não podemos tratar os desiguais iguais e,
sim, os desiguais com desigualdade. É exatamente
isso o que eu queria na tarde de hoje. Autorizado por
meu Líder para falar em nome do Partido, o Partido
Progressista, que se alia e se associa às manifestações de V. Exª. Aqui, se Deus quiser, haveremos de
traçar um bom combate em benefício dos interesses
maiores do País e do segmento da sociedade brasileira. Meus cumprimentos, Senador, e meus parabéns!
Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço-lhe, Senador Benedito, estou extremamente
honrado pelo pronunciamento e pela manifestação de V.
Exª. Tive o privilégio de visitar Alagoas durante a última
campanha eleitoral e percebi, com enorme clareza, e
todos os mineiros que me acompanhavam, o enorme
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prestígio e a grande conﬁança que a população deste
Estado-irmão depositava e deposita, tenho certeza,
na trajetória de V. Exª.
V. Exª, com eu, tem prioridades. Tenho certeza
de que nos encontraremos, primeiramente – e não no
espaço de tempo muito longínquo; creio que proximamente – numa delas, que será exatamente o fortalecimento da Federação. V. Exª sabe das diﬁculdades
dos pequenos Municípios do seu Estado, que não são
poucas, assim como não são poucas as dos Municípios do Estado de Minas Gerais. Acho que em vários
momentos, Senador Benedito, fazendo coro com a
sugestão de V. Exª, é importante que tenhamos mais
tempo para os grandes debates, mas é importante que
tenhamos também a capacidade de superar essa linha
invisível que, às vezes, separa base da oposição quando estiverem em jogo as grandes questões nacionais.
E a da Federação, lembrada por V. Exª, certamente é
uma delas.
Agradeço muito o pronunciamento de V. Exª.
Com muita alegria, dou a palavra ao ilustre Senador Francisco Dornelles, uma das coisas que de melhor
temos na família, se me permitem relembrar.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Aécio Neves, o Partido Progressista teve o
privilégio de ter o Senador Benedito de Lira, essa ﬁgura
excepcional dos nossos quadros partidários, saudando
V. Exª. Eu, como Senador do Estado do Rio de Janeiro, trago o abraço do Governador Sérgio Cabral e de
todo o povo do Estado, que têm por V. Exª um carinho
muito especial.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Obrigado, Senador.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento feito esta
tarde no Senado, pronunciamento, aliás, compatível
com a competência, a maturidade e a educação política
que caracterizam a pessoa de V. Exª. V. Exª soube, com
muita propriedade, analisar os pilares da administração
Itamar Franco/Fernando Henrique, representada pelo
Plano Real, pela estabilidade monetária, pela mais profunda reforma de Estado que o Brasil já reconheceu.
Eu entendo, Sr. Senador, que a privatização da Vale e
que a privatização das telecomunicações foram marcos importantes dessa reforma de Estado. V. Exª foi
extremamente feliz quando analisou a competência e
a maturidade também, vamos dizer, da administração
ﬁnanceira do Presidente Lula, baseada na responsabilidade ﬁscal, nas metas de inﬂação e no câmbio ﬂutuante.
V. Exª não deixou, em nenhum momento, de reconhecer os importantes investimentos feitos pelo Governo
Lula na área social, que beneﬁciaram principalmente
as classes mais pobres, que conseguiram entrar no
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mercado consumidor, colaborando imensamente para
o crescimento econômico do País. O relacionamento
excepcional que existe hoje entre o Governo da Presidenta Dilma Rousseff e o Governador Anastasia é uma
consequência desse entendimento e dessa liderança
de V. Exª, que soube sempre mostrar que a divergência
e que a disputa política em nenhum momento podem
trancar ou criar qualquer diﬁculdade às políticas de
Estado entre os Governos Federal e Estadual. Mas,
o mais importante de hoje, Sr. Senador Aécio Neves,
são os termos elevados do seu pronunciamento, que
fazem com que o Senado, hoje, viva uma tarde extremamente feliz, criando um clima totalmente compatível
com a história e a tradição desta Casa nos seus dias
de maior glória. Parabéns a V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço ao ilustre Senador Francisco Dornelles. É mais
do que pública a admiração e respeito que lhe tenho.
Temos, ambos, origens comuns que a ambos honram,
e o pronunciamento de V. Exª, registrando aquilo que,
tenho certeza, V. Exª já fazia muito antes deste mandato da Presidente Dilma, e mesmo durante o mandato do Presidente Lula, reconhecendo os avanços que
vieram dos governos anteriores, demarca, de forma
muito clara, a ﬁrmeza e a independência política de
V. Exª. Agradeço, e muito, não apenas o seu pronunciamento, mas, sobretudo, as enormes contribuições
que tem dado ao Parlamento brasileiro e, em especial, neste instante, na condução ﬁrme e vigorosa que
tem dado à discussão dos principais temas aos quais
temos nos dedicado, que é a reforma política. V. Exª,
Senador Dornelles, honra a todos nós, seus amigos
mais próximos, e honra esta Casa.
Com muito prazer, dou a palavra ou aceito o
aparte do ilustre Senador Jarbas Vasconcelos. Em
seguida, o Senador Antonio Carlos Valadares, nosso
aniversariante do dia, grande Senador Valadares, em
seguida, do Senador Aníbal Diniz, em seguida, do
Senador Blairo.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE)
– Senador Aécio Neves, em primeiro lugar, eu queria
abraçar e parabenizar V. Exª por sua fala nesta tardenoite aqui no Senado, a sua fala articulada, a sua fala
ﬁrme, determinada, com muita civilidade, com muita
maturidade. Acho que a maioria esmagadora dos que
me antecederam ressaltaram e enalteceram essas
qualidades da sua fala. Sua fala, Senador, foi uma
fala à Nação. V. Exª não se dirigiu simplesmente à
Oposição, nem fez uma análise bem feita com relação
ao comportamento dos nossos adversários. V. Exª se
comportou aqui como um líder, com uma dimensão
que pode parecer incomum para alguns, mas não
para os que o conhecem e o acompanham há algum
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tempo, como tenho acompanhado desde a época de
Deputado, de simples militante, de Governador de um
Estado importante como Minas Gerais. V. Exª pode
surpreender àqueles que não acompanham o processo político brasileiro, que hoje devem ser poucos,
inclusive. A maioria do povo brasileiro hoje acompanha
o que ocorre na política. V. Exª começou a resgatar,
de forma bastante civilizada – e eu considero isso da
maior importância –, fatos históricos, sem entrar em
meras comparações. E aqui alguns Senadores colocaram que não era conveniente comparar o que um
fez com o que o outro fez. Até falaram aqui em brinquedos. Não foi essa a fala de V. Exª. V. Exª resgatou
a luta, por exemplo, de Itamar Franco para implantar o
Plano Real, que encontrou como adversário o PT, que
votou contra e levou o resultado da votação à Justiça.
Isso no governo do ilustre hoje Senador da República
Itamar Franco. O Presidente eleito Fernando Henrique
Cardoso implantou a Lei de Responsabilidade Fiscal,
implantou o Proer e, antes, renegociou a dívida dos
Estados. Eu fui eleito Governador em 1998, assumi em
1º de janeiro de 1999, último ano do século passado,
e quero inclusive dizer – V. Exª não era Governador na
época; o Governador era Itamar Franco – que eu me
senti acanhado quando convocado para uma reunião
dos governadores aqui, em Brasília, para se discutir a
renegociação da dívida. Eu me senti acanhado porque
Pernambuco foi altamente beneﬁciado – uma dívida
para pagamento em trinta anos com juros de 6% ao
ano. Eu me senti envergonhado de vir à presença do
Presidente da República e fazer um encaminhamento
dessa natureza. Pois bem, o que tem de comum em
tudo isso? O PT votou contra. O PT combateu o Plano
Real. Se não fosse o Plano Real, o Brasil ainda estava
às voltas com a inﬂação, que é um mal terrível. Todos
os países que venceram o processo inﬂacionário no
mundo venceram com determinação, com sacrifício do
povo. Aqui ela foi vencida com a mobilização do povo,
uma troca de moedas que foi feita aqui, no Brasil, em
um país continental, dentro da mais absoluta normalidade. O Partido dos Trabalhadores se colocou contra o
Plano Real. Se não fosse o Plano Real, se não fosse a
Lei de Responsabilidade Fiscal, o Proer, a renegociação
da dívida feita por Itamar Franco e Fernando Henrique
Cardoso, o Brasil não passava os dias tranquilos que
passa hoje, navegando em mares navegáveis. Outra
coisa, Senador Aécio Neves, que V. Exª mencionou,
assim como alguns Senadores do PT, é a questão das
privatizações. Eu não me conformo com que esse tema
só venha à tona na época eleitoral e só venha à tona
no segundo turno. Se V. Exª ﬁzer um exercício de memória, vai se lembrar de que esse assunto foi tratado
com Alckmin por Lula no segundo turno. Alckmin, in-
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clusive, com camiseta do Banco do Brasil, camiseta
da Caixa Econômica. Agora, com Serra, foi a mesma
coisa: a Presidenta Dilma não vai privatizar a Petrobras,
não vai privatizar o Banco do Brasil; a condenação às
privatizações. Se o PT é contra as privatizações e se
Lula e Dilma, ambos, são contra as privatizações, por
que não acabam com as privatizações? Por que não
encerram as privatizações? Por que não desprivatizam
aquilo que foi privatizado na era de Fernando Henrique
Cardoso? Por que não desprivatizam a Vale, em vez
de estar, de forma incômoda, de forma inconseqüente,
metendo o bedelho numa grande empresa privada hoje
que é a Vale? São coisas que a gente não endente.
E não deve ser permitido, sob hipótese alguma, Senador Aécio Neves, que isso volte à tona novamente
num pleito eleitoral. Deve-se deixar registrado que se
o PT tem questionamentos a fazer sobre o processo
de privatização – e ele também privatizou, Lula privatizou, a Dilma vai privatizar –, que eles desfaçam as
privatizações e não levem essa farsa para o momento eleitoral, porque o tema nem sequer é discutido no
primeiro turno; essa discussão é levada sempre para
o segundo turno. De forma que eu quero deixar aqui
registrado o discurso estruturado de V. Exª, benfeito,
com todo um histórico do que foi feito, do momento
atual, de propostas que V. Exª apresentou aí. Por ﬁm,
parabenizo V. Exª que está salvando a instituição. Nós
estávamos privados de debater aqui, porque a atual
Mesa do Senado entendeu que o meio de resgatar a
história do Senado, a dignidade perdida do Senado,
era cumprir o Regimento. E hoje, 6 de abril, V. Exª está
aqui junto comigo há pouco mais de sessenta dias.
Alguém já cobrava de V. Exª ter ido à tribuna. Hoje V.
Exª disse que não se molda ou não se deixa agendar
por quem quer que seja na idade que está e com a
experiência que tem. Concordo plenamente. Acho que
V. Exª fez uma colocação bastante feliz, muito feliz. V.
Exª foi para a tribuna em um momento oportuno, fez
um discurso muito oportuno, dimensionado. Pelos apartes que recebeu aqui, de Governo e de oposição, V.
Exª, com sua sensibilidade, sentiu que fez um grande
discurso, uma grande fala. V. Exª inaugurou esse processo, esse ciclo de debates. Eu espero que não seja
só para a oposição, mas para a oposição e o Governo;
que ele volte pelo menos uma vez por semana e que
a Mesa tenha ﬂexibilidade. Porque não é cumprindo o
Regimento, não é tocando uma campainha no ouvido
do Senador que esse Senado vai resgatar a dignidade perdida. Não é por aí. Ele vai resgatar a dignidade
perdida com expedientes desta natureza. Com a fala
de V. Exª inaugurada hoje, com seu discurso, aí sim,
a gente vai resgatar tudo isso. Eu queria deixar o meu
abraço e dizer que foram várias as contribuições que
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V. Exª já deu ao longo do processo político brasileiro.
Esse de hoje talvez tenha sido um dos mais importantes atos da sua vida política.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª não imagina, para
este Senador que aqui chega, o quão fundo tocam
suas palavras. Não é segredo para ninguém que V. Exª
é das principais referências da boa política não apenas no Congresso Nacional, mas no País. Certamente
existirão aqueles que divergirão de V. Exª, talvez até
que não gostem de V. Exª, como certamente ocorre a
mim e a outros Parlamentares, mas não há ninguém
que não respeite V. Exª.
Se nós hoje vivemos num Brasil democrático, livre, em que podemos construir um debate propositivo,
fecundo, como este que se inicia e que eu espero que
se aprofunde no Senado Federal, é porque nós tivemos homens como V. Exª, absolutamente coerentes
ao longo de toda a sua vida pública, que não transigiram a favores, que não se seduziram pelo poder e que
mantêm aqui hoje, no Senado da República, a mesma
retidão, a mesma coerência.
Quero dizer a V. Exª, agradecendo as suas palavras, que V. Exª é para mim, e tenho certeza para
toda uma geração de homens públicos, uma inspiração. E quem sabe desse debate proposto por V. Exª e
por outros Senadores que ocorreria aqui, pelo menos
uma vez por semana, no Senado da República, nós
tenhamos tempo para aprofundar inclusive o debate
em relação à privatização, para que essa questão não
seja mais utilizada como instrumento eleitoral para
confundir ou seduzir eleitores. Essa é uma discussão
que deve ser tratada com muita seriedade, porque,
Senador Jarbas Vasconcelos, amigo Senador Jarbas
Vasconcelos, acho que é mais legítimo, talvez seja
mais produtivo para o País nós discutirmos até a reestatização de determinados setores, se é isso no que
acredita o Governo, do que vermos a partidarização
de determinadas empresas públicas, como vem ocorrendo nos últimos dias.
Quero dar com muita alegria a palavra ao aniversariante de hoje, o ilustre Senador Antonio Carlos
Valadares. E, mais uma vez, reitero o meu respeito e
minha admiração por esse grande Líder do PSB nesta
Casa, partido que vem construindo conosco, ao longo dos últimos oito anos, uma bela e nova história em
Minas Gerais.
Senador Valadares, ouço V. Exª com muita honra.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Aécio, é um privilégio falar em nome do
PSB para felicitá-lo por este debate construtivo, altamente produtivo. O Plenário desta Casa se agigantou
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e ganhou dimensão com sua palavra, com seu pronunciamento do alto dessa tribuna, fazendo relembrar as
grandes ﬁguras que enalteceram a história do Estado
de Minas Gerais, como Milton Campos, Juscelino Kubitscheck, o saudoso Tancredo Neves e, recentemente, nosso eterno Vice-Presidente José Alencar. V. Exª
prova, com sua moderação e com sua ﬁrmeza de político coerente, que não são os homens que brigam,
mas suas ideias. Quem disse isso foi Tancredo Neves.
Coincidentemente, no Estado de Sergipe, ele registrou
um fato que fez parte da sua vida, porque o último discurso de sua campanha ele o fez no Estado de Sergipe, na Praça Fausto Cardoso, onde encantou todos
nós com sua palavra abalizada, com sua inteligência
e com seu patriotismo. Sergipe também não deixa de
se recordar de V. Exª. Por coincidência, está aqui ao
nosso lado o ex-Governador João Alves Filho, que teve
a alegria, juntamente comigo, porque eu era seu ViceGovernador, de receber V. Exª no Estado de Sergipe,
no Município de Pinhão, um dos menores de Sergipe,
para inaugurar a adutora Tancredo Neves, que ﬁca a
mais de duzentos quilômetros do rio São Francisco e
que é uma grande obra, uma obra magistral, não tanto
do tamanho do nome de Tancredo Neves, mas o então
Governador resolveu fazer a homenagem merecida,
que faço questão de aqui destacar. Para ﬁnalizar, eu
também gostaria de dizer que teremos grandes debates nesta Casa. V. Exª é um grande debatedor e tem
uma história de vida. Apesar de jovem na ﬁsionomia,
no comportamento e na sua conduta ética, tem um
passado político que honra seu Estado: Deputado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Governador do Estado por duas vezes seguidas e, agora,
Senador da República. Isso prova sua experiência, sua
desenvoltura e a conﬁança que o povo lhe devota. Esperamos que os debates aqui sejam construídos em
torno do novo sistema eleitoral, político e partidário; do
sistema tributário; do pacto federativo, com o fortalecimento dos Estados e dos Municípios; do sistema de
saúde pública e de educação; do combate à violência
e à criminalidade; da defesa dos deﬁcientes. Enﬁm,
todos os segmentos sociais que defendemos no Senado contarão com sua participação. Sua experiência
será de fundamental importância para que o Senado
Federal se engrandeça, não na discussão minúscula,
apequenada, daqueles que querem assumir o poder a
qualquer custo, mesmo prejudicando seu adversário,
o que não é a tônica da sua história. Portanto, como
Líder do PSB, trago aqui, de todos os Senadores que
fazem parte desta Casa, um abraço. Que V. Exª consiga
realizar, como oposição, um discurso construtivo, aquilo
que o Brasil e o Estado de Minas Gerais reservaram a
V. Exª! Parabéns! E vamos em frente!
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Valadares, agradeço-lhe imensamente a manifestação, sobretudo em um dia tão especial como
este, em que muitos sergipanos e brasileiros devem
aguardar a oportunidade de abraçá-lo. V. Exª está
aqui a esta hora, para trazer essa palavra de apoio
e de estímulo. Isso só me faz consolidar ainda mais,
se é que isso é possível, a admiração que tenho por
V. Exª, como homem do diálogo, como homem ético,
como homem que sabe registrar aquilo que ocorreu
na história, até para que sejamos dignos da construção do nosso futuro.
V. Exª faz uma homenagem a um amigo querido
que está ao seu lado, o grande Governador João Alves, e lembra aquela que foi, Senador Valadares – e,
por isso, V. Exª me fala ao coração neste instante –, a
primeira homenagem ao então recentemente falecido
Presidente Tancredo, da qual participei. Eu não imaginava algo tão grandioso, algo feito com tanta qualidade
e que levaria tantos benefícios a tantos sergipanos e
a tantos brasileiros que vivem em seu Estado. Tenho
a certeza de que o velho Tancredo, lá de cima, ainda
a caminho do seu descanso deﬁnitivo, ﬁcou extremamente orgulhoso de ter sido o patrono daquela obra,
de ter dado seu nome e, de alguma forma, sua história
a uma das mais importantes obras até hoje realizadas
no Nordeste brasileiro pelas mãos de V. Exªs.
Agradeço-lhe. Leve também este abraço dos mineiros aos festejos justos que, certamente, ainda hoje,
deverão ocorrer em torno de V. Exª, ﬁgura central dos
debates desta Casa.
Quero, com muito prazer, conceder a palavra ao
ilustre Senador Anibal Diniz. Em seguida, eu a concederei ao Senador Blairo Maggi, ao Senador Armando
Monteiro e ao Senador Clésio Andrade.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador Aécio, quero dizer, depois de quase quatro horas vendo-o
de pé – portanto, já sou solidário a V. Exª –, que não
me vou estender. Quero dizer que V. Exª é um craque
da política. E craque em futebol, quando está jogando
no time adversário, nós o admiramos, mas nem sempre podemos torcer pela sua vitória. Tenho admiração
especial por sua postura, por sua trajetória, pelos resultados que V. Exª já conseguiu como Parlamentar e
como Governador. O discurso de V. Exª, na tarde de
hoje, inaugurou um momento diferente no Senado,
primeiro, porque deu quórum – foi uma boa mobilização, o PSDB trabalhou bastante, reconhecemos, para
dar um prestígio à altura do seu discurso; a equipe foi
eﬁciente –; segundo, pela qualidade do discurso; e terceiro, pelo brilhantismo dos apartes. Todos contribuíram imensamente para a qualidade do debate nesta
tarde e nesta noite no Senado. Seu discurso engran-
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dece muito a nossa história, e a história não é linear,
é processual, e V. Exª reconhece isso ao apontar os
feitos, avanços e conquistas de vários governos, em
vários momentos, cada um cumprindo sua etapa. Seu
discurso acontece a três dias de se completarem cem
dias do Governo da Presidente Dilma. E a Presidente
Dilma, ao se completarem cem dias de governo, vai
ter uma avaliação positiva no plano interno e no plano
externo também. Agora mesmo, houve a avaliação do
conceito brasileiro: o risco Brasil caiu ainda mais. O
risco Brasil, que, na transição de Fernando Henrique
para Lula, estava absolutamente assustador, deixando
o mercado internacional em absoluto alvoroço, hoje, oito
anos e três meses depois de o Presidente Lula haver
assumido, diminuiu, ou seja, a conﬁança no Brasil no
plano internacional está ainda maior. Então, se temos
uma avaliação positiva no plano interno e o reconhecimento e a conﬁança no plano externo, haveremos
de reconhecer que tanto o Presidente Lula, quanto a
Presidente Dilma, nesse seu início de Governo, estão
cumprindo bem seu dever de casa, tanto em relação
ao público interno, quanto às responsabilidades internacionais. E temos de reconhecer que toda a saudação
da oposição à sua liderança é algo indiscutível. Aqui,
alguém já apontou como um discurso quase inaugural
de campanha ou de anúncio de candidatura. Então, Senador Aécio, reconhecendo todas as suas qualidades,
reconhecendo todas as qualidades do seu discurso,
reconhecendo que, nessa história processual, cada
um cumpriu sua parte, vamos manter esse espírito de
grandeza, tentar encarar a política com essa globalidade que o senhor propõe e tentar elevar o máximo
possível o nível do debate. Por quê? Eleição acontece
de quatro em quatro anos, e as teses são colocadas
em disputa. E, certamente, a sociedade saberá reconhecer quem vai apresentar maior segurança, para dar
continuidade ao processo. Vamos discutir esse Brasil do
futuro, como o senhor propôs nesse discurso de hoje,
e vamos procurar manter o nível elevado do debate
no Senado. Pelo que senti da disposição da oposição
em tê-lo como principal liderança, sei que o senhor
pode cumprir um papel fundamental neste momento,
em que o Senado tem de dar respostas positivas na
reforma política. Temos muitas questões para tratar na
reforma política. E, fundamentalmente, também outra
lei vai entrar em discussão aqui, que é a reformulação
do Código Florestal, e vamos precisar da maturidade
da oposição e da base de apoio ao Governo, para
encontrarmos um caminho que seja o melhor para o
Brasil. Tenho a certeza de que o senhor pode ajudarnos muito neste momento. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª, Senador Anibal Diniz, a paciência
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de estar aqui, nesta sessão, até agora, bem como sua
solidariedade e, mais do que isso, sua participação extremamente importante. V. Exª se mostra um homem
do dialogo. E esse diálogo, no que depender de mim,
ocorrerá sempre nesta Casa, até para que possamos
eventualmente construir convergências, mas também,
como é natural na democracia, para que possamos
divergir.
E me permita, com enorme respeito, divergir apenas de um aspecto do aparte de V. Exª, que, no todo,
realmente, agradeço. V. Exª cita um dado, e digo isto
apenas para que eu não peque aqui pela omissão: realmente, no ano de 2002, o risco Brasil foi à estratosfera. E todos nós, que acompanhamos a cena nacional,
sabemos que isso ocorreu, porque as propostas do
candidato eleito assustaram fortemente o mercado.
Felizmente, ao assumir o Governo, o Presidente Lula
teve a responsabilidade de esquecer suas propostas
de campanha e de manter a política macroeconômica
da responsabilidade ﬁscal do Governo anterior.
Mas lhe agradeço muito a participação e repito:
o mais importante que podemos trazer à tribuna e tirar desta sessão é o início de um debate como este,
franco e claro. E que, ao ﬁnal, ele seja construtivo para
todo o País!
Aceito o aparte, com muita honra, do companheiro
e colega Governador Blairo Maggi, que também introduziu, no seu Estado, ações absolutamente inovadoras no campo da gestão, como ﬁzeram o Governador
Jorge Viana, Eduardo Braga e muitos outros que aqui
já tiveram oportunidade de se manifestar.
Em seguida ao Senador Blairo Maggi, ouvirei,
com muita atenção, o Senador Armando Monteiro, o
Senador Clésio Andrade, o Senador Waldemir Moka,
a Senadora Vanessa Grazziotin, o Senador Casildo
Maldaner e, por ﬁm, o Senador Cícero Lucena.
Senador Blairo Maggi, V. Exª tem a palavra.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador
Aécio, ﬁco bastante feliz em ver V. Exª recebendo tantos apartes num dia como hoje, mas ﬁco com dó de
V. Exª, já há muito tempo de pé. Então, serei bastante
breve. Estou fazendo este aparte, para cumprimentálo pelo belo trabalho que fez à frente do Governo de
Minas Gerais. Tive a oportunidade de ser Governador
no mesmo período e, portanto, conheço um pouco
das suas lutas, um pouco da sua intenção e o que o
senhor pensa da política nacional, o que, hoje, foi aqui
dito com bastante clareza. Sei que o dia de hoje no
Senado será conhecido como o dia em que o Senado Federal parou para ouvir o Senador Aécio Neves.
Parabéns! Sei que o senhor tem uma carreira política
bastante grande pela frente. Que o senhor, quando for
Presidente da República – com toda a certeza, V. Exª
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o será no futuro, não sei se no próximo pleito ou no
outro, mas um dia V. Exª o será -, possa olhar pelas
oposições, assim como o Presidente Lula olhou durante esses oito anos, quando fomos Governadores.
Tenho a certeza de que a Presidente Dilma também
tem uma atenção especial por todos os Estados. Vivemos em uma unidade federativa. É claro que temos
nossas divergências. Política é assim, não é? As eleições vêm, as críticas vão para lá e vêm para cá, mas
vimos, hoje, aqui, que, nas discussões ﬁnais, todos nós,
absolutamente todos os Senadores e as Senadoras
que se manifestaram, queremos uma única coisa: que
este País siga em frente, que tenha um belo futuro, o
futuro que seu avô, meu pai, meus antepassados e
todos aqueles que passaram por aqui desejaram para
este País. Portanto, parabéns, Senador! Fico bastante
feliz em ver um amigo receber tantos apartes num dia
tão importante, que entrará para a história do Senado
Federal. Parabéns!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Senador Blairo, V. Exª sabe não apenas do respeito,
mas também da amizade que tenho por V. Exª. Fomos
contemporâneos de desaﬁos e, juntos, desbravamos
algumas terras ainda inóspitas até o início dos nossos
mandatos, no campo da gestão pública. V. Exª enfrentou desaﬁos em Mato Grosso, e eu os enfrentei em
Minas Gerais. Os mineiros e os mato-grossenses têm
almas muito parecidas, e, talvez, isso tenha feito de
nós amigos, como somos hoje, e cúmplices, penso,
de muitas dessas ousadias que, juntos, ﬁzemos como
governantes. Tenho a certeza de que seremos ainda
parceiros do sonho de fazer com que este País, com
os pilares que vêm sendo construídos ao longo de todos esses últimos Governos, inclusive no último, seja
um Brasil ainda melhor. A sua presença nesta Casa e
a experiência de V. Exª como empreendedor e como
homem público ainda serão extremamente úteis ao
Brasil, como o foram ao Estado do Mato Grosso.
Concedo a palavra, com uma alegria muito grande, ao ilustre Senador Armando Monteiro, uma das
grandes lideranças deste País não apenas na política,
mas também no setor empresarial.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Meu
caro Senador Aécio, não pude assistir a seu pronunciamento, mas pude lê-lo na íntegra. Devo dizer que
o teor dele não me surpreende. Ele representa aquilo que representa V. Exª, ou seja, seu discurso tem o
timbre do equilíbrio, da competência, da serenidade,
da modernidade, na melhor concepção da palavra. É
o timbre da voz de um político que é verdadeiramente
contemporâneo, que tem a dimensão dos desaﬁos do
Brasil e do muito que temos ainda a percorrer, para que
o Brasil realize, verdadeiramente, seu projeto de Nação.
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Quero dizer, por dever de justiça, que V. Exª está, de
certo modo, condenado, por um conjunto de circunstâncias históricas e geográﬁcas e também por seus
atributos inegáveis, a desempenhar um papel ainda
mais importante do que desempenha na vida do País.
E sua presença, hoje, na tribuna do Senado propiciou,
de certo modo, que inaugurássemos o debate político
nesta Casa. Eu diria que esta Legislatura no Senado
se inaugura, do ponto de vista do debate político, com
sua presença na tribuna. Quero dizer, Senador Aécio,
que, no seu pronunciamento, há uma série de questões
que são muito importantes para a agenda do País. V.
Exª falou das questões tributárias, pôde referir-se à
sua preocupação com o tema da desindustrialização e
pôde ainda deﬁnir muito bem um conceito que sempre
me foi muito presente: o de que não há contradição
entre responsabilidade ﬁscal e sensibilidade social, ou
seja, o de que só existem políticas sociais sustentáveis em regimes ﬁscais responsáveis. Quero saudar
V. Exª. Quero dizer que esse maniqueísmo que busca
inventariar culpas... Eu acho que nós temos de olhar
para frente. E, nessa perspectiva, tenho certeza de
que esta Casa, pela vontade que percebo e que pude
perceber, como Senador que chegou agora, há uma
imensa disposição para que se promova um debate
de alto nível nesta Casa. E quero mais ainda dizer que
tenho a satisfação de poder ter sido seu colega na Câmara e de ter testemunhado que, como Presidente da
Câmara, V. Exª deu belos exemplos de uma presença
inovadora no comando daquela Casa. Quero dizer que
nossa amizade ainda se reforça na perspectiva de que
há uma ancestralidade nela: meu pai, Armando Monteiro Filho, foi, com muita honra, Ministro do governo
parlamentarista, cheﬁado por Tancredo Neves. Meus
cumprimentos, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Armando, V. Exª, de alguma forma, toma o início
dessas minhas considerações ao lembrar que a história
já conspirou a favor de nossa amizade. Sabemos nós,
talvez por uma identidade de pensamento em relação a
inúmeras questões, construído, também, uma relação
de amizade extremamente sólida. V. Exª representa a
modernidade nesta Casa. V. Exª é daquelas ﬁguras
que jamais deixarão o Senado ﬁcar desconectado dos
reais problemas do País.
Busquei introduzir, claro que de forma sintética,
alguns dos temas que ouvi de V. Exª tantas vezes,
enquanto presidente da CNI, das visitas que honrosamente me fez em Minas e pode ter certeza de que
elas foram para mim extremamente pedagógicas, e
buscarei sempre, ouvindo V. Exª, no meu campo de
atuação política dar encaminhamento a essas questões da desinteriorização, das questões cambiais,
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enﬁm, da desoneração de determinados setores da
nossa economia que se faz tão urgente. Porque acho
que, nessas questões, não existe Oposição e Governo,
existem brasileiros. Se a história, para encerrar, já foi
tão generosa fazendo com que Tancredo e Armando
Monteiro Filho pudessem estar juntos num momento
crucial da vida brasileira, numa transição extremamente
importante, quem sabe o destino seja da mesma forma generoso, possibilitando que eu possa, ao longo
da minha trajetória política, caminhar sempre ao lado
de V. Exª.
Obrigado, Senador Armando.
Concedo a palavra, com muita alegria, ao meu
companheiro de bancada que, ao meu lado e do Senador Itamar, tem a responsabilidade e, por que não, a
honra de representar Minas Gerais nesta Casa, ilustre
Senador Clésio Andrade.
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PR – MG) – Prezado Senador Aécio Neves, é com muita alegria que falo
hoje, autorizado por um aparte de V. Exª, para dizer que
– cheguei um pouco atrasado – li o discurso e ﬁquei
extremamente impressionado pela profundidade que
tem. Mas, não ﬁquei impressionado por ser o discurso
de quem fez; eu acho que a gente esperava de V. Exª
realmente isso. V. Exª vem realmente mostrar, digniﬁcar e conﬁrmar sempre os grandes homens públicos
que passaram por Minas Gerais; não tenho dúvida
de que este discurso mostra claramente isso. Tenho
a impressão de que o ponto fundamental que ouvi no
discurso é a complementaridade que V. Exª consegue
demonstrar nos governos passados até esse, da qual
não tenho dúvida de que podemos complementar
com o Governo da Presidente Dilma. Eu, que tive a
oportunidade de conviver muito com o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e com o ex-Ministro
Sérgio Motta, penso que não teríamos hoje sistema
de telefonia no País se não tivéssemos a coragem de
privatizar, porque o Estado não tinha dinheiro; como
o Estado brasileiro também não tem dinheiro para investir em infraestrutura. V. Exª sabe que o País precisa
de R$500 bilhões para investir em infraestrutura, se
ele quiser continuar crescendo. E não tenho dúvida
de que, naquele momento, aquela coragem foi fundamental com relação à telefonia e também com relação
a outras privatizações. A rede ferroviária naquele momento estava falida, nós tínhamos uma participação de
14% do transporte de bens do País e ele está hoje em
quase 30%, depois da privatização, com os recursos
privados que ali foram colocados. Não tenho dúvida
de que teve um papel fundamental. Mais do que isso,
acho que o ex-Presidente Fernando Henrique também deu uma demonstração de coragem no momento em que fortaleceu os nossos bancos, o que hoje é
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história no mundo todo, todo mundo está copiando a
regulamentação dos bancos brasileiros, feitos naquela
época, que criou todo o processo histórico. Resgatou
também o nosso ex-Presidente Itamar Franco. Acho
que os jovens não sabem o que é inﬂação, o que era
um empresário, trabalhadores nossos correrem para
pagar as passagens de ônibus, correrem para fazer
as compras com um salário que dali a cinco dias já
estava valendo metade do valor.O processo começou
com ele, continuou depois com o ex-Presidente Fernando Henrique e complementado claramente com o
nosso Presidente Lula, um estadista, um homem que
soube ver no seu tempo, dentro de um processo de
visão extremamente simples de sociedade, da sua vivência. Em cada passo, em cada decisão que ele tomava, a gente percebia que ele estava fazendo aquilo
que conheceu, que viveu e conviveu, e acertou tudo,
praticamente. Gosto muito de citar especialmente o
Programa Bolsa Família, com que todos nos assustávamos, porque dizíamos que era um programa assistencialista, que devíamos dar o anzol e não o peixe.
Bom, o programa assistencialista do Presidente Lula
virou o maior programa econômico que já se viu na
história do País, elevando a posição econômica de
classes no interior do País. Foi o princípio, não tenho
dúvida, da recuperação econômica, da mudança de
classes no País, porque cada recurso que chegava ao
interior nosso, nos interiores do Brasil, eram recursos
que eram multiplicados. Cada R$ 100,00 se transformava em R$ 2.000,00, porque comprando na vendinha ativava outro negócio e todo o processo crescia.
Então, esse processo de complementaridade do seu
discurso, de profundidade, mostra o estadista que V.
Exª é e mostra, principalmente, o papel fundamental
que o senhor exerceu em Minas Gerais, o papel que o
presidente exerceu no País, fazendo as grandes transformações; a geração de 15 milhões de empregos,
de que Minas também participou, todo esse processo
econômico; a respeitabilidade internacional; o grande
trabalho desenvolvido por V. Exª, do qual tive a honra de participar no primeiro mandato como seu vicegovernador, não tenho dúvida de que digniﬁca muito
a todos nós. Mas, mais do que isso, acho que Deus é
brasileiro, porque toda essa complementaridade, que
V. Exª expressou muito bem, vem complementar com
a Presidente Dilma. Acho que ela chega num momento importante, em que o País precisa de austeridade
– ela está demonstrando isso. É preciso ter responsabilidade ﬁscal, e ela está demonstrando, é preciso
recuperar algumas questões importantes. No Governo
do Presidente Lula tínhamos outra preocupação, que
era fazer o País andar para a frente. Agora, temos de
fazê-lo andar para frente com competência, para que
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todos nós possamos ter resultados efetivos a respeito disso. Mas, mais do que isso, governador, Senador
Aécio Neves, acho que o seu discurso é brilhante, valoriza todos os mineiros, mas, mais do que isso, acho
que V. Exª assume o papel, acerta o seu eixo a partir
de hoje. Nós precisamos disso, a democracia precisa
de um grande líder na oposição também. Vou continuar apoiando a Presidenta Dilma. Vamos divergir em
muitos momentos, porque acho que essa é a minha
obrigação, a obrigação do meu partido, o sentido do
processo da eleição passada. Mas não tenho dúvidas
de que V. Exª, a partir de hoje – está reservado para
a história, e nisso a gente sempre acreditou – dará
passos maiores, que começam por aqui. É uma alternativa que se cria naquilo que entendo que será o
futuro do País. Acho que o País agora, de agora para
frente, deverá ter presidentes gestores, presidentes
como V. Exª foi governador, como o Blairo, quando
governador, como o Ivo Cassol, quando governador,
governadores que tiveram responsabilidade com o
Estado, assim como a Presidenta Dilma está tendo
com o nosso País. Parabéns. Fico muito feliz em poder
ouvi-lo e aparteá-lo hoje.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço, Senador Clésio, companheiro da bancada mineira
nesta Casa. É claramente perceptível que temos muito
mais convergências do que divergências, sobretudo
na necessidade de parcerias com o setor privado para
superarmos os gravíssimos gargalos que temos ainda,
sobretudo na infraestrutura do País. V. Exª, dirigente
da CNT que é, sabe disso muito melhor do que muitos
de nós. Portanto, é muito importante que V. Exª esteja sempre presente, como tem estado, nesse debate,
para que possamos avançar também na infraestrutura,
como temos avançado ao longo dos últimos governos
em vários outros setores. Agradeço a presença, a paciência até esta hora e o aparte de V. Exª.
Com prazer, já caminhando para o ﬁnal desta
sessão e agradecendo a paciência também do nosso
Presidente, ouço o aparte também do meu velho amigo, antigo colega da Câmara dos Deputados, Waldemir
Moka; em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin, o
Senador Casildo Maldaner e, por ﬁm, o ilustre PrimeiroSecretário desta Casa, meu companheiro de bancada,
Senador Cícero Lucena, para fechar com chave de
ouro esta tarde-noite no Parlamento.
Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Aécio Neves, enquanto ouvia V. Exª, vi o carinho
com que V. Exª se dirigiu ao Senador Dornelles, ao
Ministro Dornelles. V. Exª disse que tem uma ligação
muito maior do que isso, porque V. Exª ,parece-me, é
sobrinho do Senador Dornelles. E eu ﬁco pensando:
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isso deve ser genético; não tem jeito de V. Exª dar errado. Neto do Tancredo Neves e sobrinho do Dornelles, não tem jeito! Então, nós, no meu Mato Grosso
do Sul – e sou um caboclo lá da fronteira, V. Exª sabe
–, dizemos assim: a fruta não cai longe do pé, e V. Exª
coloca hoje aqui, com enorme habilidade, um discurso
de oposição ﬁrme, com conceito, com muito conteúdo, mas com muita habilidade. Chegou ao ponto de,
quando o Governador Jorge Viana discursava, eu provoquei o Walter Pinheiro e o Wellington dizendo: “Ó,
eu acho que o Jorge Viana vocês já perderam”. Essa
é a habilidade do mineiro.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB – MG) – Não espalha não.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – É
claro que eu estou brincando com o Governador Jorge
Viana, mas eu percebi o enorme carinho com que os
Senadores aqui o apartearam. Eu sei que o Presidente Fernando Henrique Cardoso foi muito generoso na
época do Governador Jorge Viana, assim como o foi
também com o ex-governador do meu Estado, Zeca
do PT. Essas coisas acabam ﬁcando, e eu tenho certeza de que o grande Governador do Acre quis dizer
é do carinho e do respeito que tem por V. Exª. Mas eu
vou ser muito prático na minha fala e econômico também. Eu talvez seja um daqueles poucos casos de um
parlamentar que começou como Vereador, Deputado
Estadual, Deputado Federal – e aí convivi com V. Exª
– para então chegar ao Senado; e sempre num único
partido. V. Exª conhece a minha história no MDB, desde
1978, como sei da origem de V. Exª. Então, quero dizer
que o discurso hoje é de um homem moderno, como
já dito aqui pelo grande Senador Armando Monteiro,
com uma habilidade suﬁciente para liderar a oposição
nesta Casa. E, mais do que isso, para fazer com que
o Senado discuta os grandes temas da Nação, porque é isso que V. Exª, na minha avaliação, vai representar: uma oposição séria, equilibrada e inteligente,
que vai forçar a base aliada e o governo a realmente
discutirem os grandes temas de que este País e esta
Nação precisam. Um grande abraço do amigo, ainda
quando Deputado Federal, seu liderado lá na Câmara
dos Deputados.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Moka, eu agradeço imensamente a sua participação. Temos realmente um convívio de muito tempo,
um convívio, para mim, extremamente importante,
até porque gosto disso, meu caro Deputado, Senador
Moka, eu gosto do convívio, da conversa, da troca e
por que não dizer das construções.
Estive no Estado de V. Exª algumas vezes e, inclusive, uma vez fui recebido por V. Exª. Conheço um
pouco dos desaﬁos que o Mato Grosso do Sul vem
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enfrentando, e acho que, se pudermos compreender
algum dia que a nossa atividade política deve ser exercida numa dimensão que vai muito além da nossa posição eventual e circunstancial de governo e oposição,
ganha o Brasil, ganhamos todos nós.
V. Exª é, assim como o Senador Jorge Viana, a
quem se referiu, homem do diálogo, da construção.
Tenho certeza de que o destino a nós também reservará importantes parcerias. Tenho um honra enorme
de estar novamente aqui compartilhando do convívio
com V. Exª.
Dou um aparte, com muita alegria – agradeço,
inclusive, a paciência de estar aqui até esta hora – à
ilustre Senadora Vanessa Grazziotin, do Amazonas.
Em seguida, ao Senador Casildo Maldaner, e, por ﬁm,
ao Senador Cícero Lucena.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Aécio, eu já havia solicitado anteriormente o
aparte, mas tivemos de sair, toda a Bancada do Amazonas – o Senador João Pedro, o Senador Eduardo Braga
e eu. Participamos, nesse período, de uma audiência
longa com a Ministra do Meio Ambiente e mais 30 ou
40 pessoas, e V. Exª continua na tribuna. Ouvi todo o
seu pronunciamento e os primeiros apartes. Quero
dizer que ﬁz questão de voltar e de solicitar este aparte, porque tive a oportunidade de conviver com V. Exª
quando V. Exª era Presidente da Câmara, mas V. Exª
era apoiador do governo, enquanto eu era de oposição.
Quero dar o testemunho de que, primeiro, sou de um
partido que a maior parte do tempo viveu na oposição.
Entendo o papel da oposição e considero a oposição
essencial e necessária ao bom desempenho de todo
e qualquer governo. Acho que isso é fundamental. O
contraditório, Senador Aécio Neves, é fundamental. Nós
temos diferenças, muitas. Acho que o debate que V. Exª
trouxe à Casa é um debate permanente. Recentemente
discutimos com todo o povo brasileiro, de norte a sul,
de leste a oeste, no seu Estado de Minas Gerais, no
nosso Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, do Senador Dornelles, no Brasil inteiro, e o povo
optou por um caminho. Temos, pela primeira vez, uma
Presidenta, que já inicia o Governo alcançando índices
de avaliação superiores ao que alcançaram os Presidentes anteriores. Então, isso, Senador Aécio Neves,
é uma sinalização do povo brasileiro, em sua maioria
muito humilde. É gente muito humilde, mas gente muito
sábia, gente que compreende qual é o caminho. Mas
ﬁz questão de pedir este aparte, repito, não apenas
para dizer do seu papel, que considero fundamental na
democracia, mas da forma como V. Exª faz oposição.
Oposição tem de existir, mas sempre com muita responsabilidade, e V. Exª é um desses homens que faz,
neste momento, oposição com muita responsabilidade.
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Então, eu o cumprimento, não só pelo seu pronunciamento de quatro horas e meia... Isso é muito bom! O
Senador Dornelles me dizia aqui que não se lembra,
e ele tem muito mais experiência do que eu, de um
pronunciamento tão longo e com tantos apartes como
o pronunciamento de V. Exª. Então, cumprimento-o
pelas suas posições ﬁrmes. Sem dúvida nenhuma, V.
Exª engrandece a política do País.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senadora Vanessa, para mim é imensamente importante
ouvir a forma como V. Exª se pronuncia e o seu retorno
ao plenário do Senado, já no início da noite, para fazer
essa manifestação. Nós nos conhecemos há algum
tempo e divergimos em muitas questões, mas jamais
perdemos a capacidade de dialogar.
V. Exª me provoca aqui uma certa nostalgia ao
me trazer à memória meus tempos de situação. E não
escondo que tenho alguma saudade. Não espero que
a minha condição hoje de oposicionista seja eterna,
até porque nenhum oposicionista busca essa eternidade.
Mas tenha certeza de que, enquanto oposição,
eu vou saber combater o bom combate, discordar com
muita clareza e ﬁrmeza daquilo que acharmos que
não está no caminho correto, mas sempre com muita
lealdade para com o País.
Portanto, o aparte de V. Exª apenas dá moldura
àquilo que busquei aqui trazer. Vamos divergir, vamos
debater, mas vamos, sobretudo, construir, porque o
parlamentar da situação e o da oposição têm a mesma missão: trabalhar pelo País.
Agradeço muito o aparte de V. Exª.
E, com muita honra, ouço o ilustre Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu não sei como é que V. Exª, Senador Aécio Neves,
consegue hipnotizar dessa forma. Quando começou,
às três e meia da tarde, a falar, chegou às quatro e
praticamente estava encerrando. Eu achei que ia encerrar como um testamento da oposição. Ia ﬁcar como
aquilo. Aquilo mais ou menos era um alinhamento que
V. Exª estava trazendo à Casa. E ia começar a Ordem
do Dia às 16 horas. Mas, em função dos apartes que
estavam pedindo, apartes daqui, apartes de lá, o Senador Sarney não sabia como fazer. Ouvir a Casa...
Podia muito bem dizer, mas como foi um pronunciamento oﬁcial da oposição, ﬁca por aí; quem quiser
falar depois se inscreve. Estavam se inscrevendo. Falam depois da Ordem do Dia, e está tudo bem. Cada
um ﬁca... Mas a intervenção aí do... Eu até achei que
talvez fosse até melhor para a oposição, no caso V.
Exª, ﬁcar como um testamento, e ﬁcaria por aí. Mas
o Senador Agripino Maia resolveu optar por opinar
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junto ao Presidente Sarney de oferecer os apartes e
postergar a Ordem do Dia. Eu disse: “Não sei se vai
ser a melhor saída”. Fiquei cá com meus botões; no
seu caso, eu ﬁquei pensando. E não é que posterga
a Ordem do Dia, e começa a coisa. Eu não vou dizer
que seja um novo Fidel Castro, longe disso, mas é
provocado pelos apartes. V. Exª conseguiu, por quatro
horas e meia, mobilizar o Senado. O Senador Sarney
vivia dizendo: “O plenário vive meio ‘desplenarizado’”.
Aí veio o Senador Alvaro Dias e disse que V. Exª “plenarizou” o Senado hoje. Eu diria que V. Exª, com esse
movimento de atrair todo mundo, parou o Senado. Aliás, parou o Brasil hoje. O Brasil está assistindo ao seu
discurso por quatro horas e meia! Mesmo no mandato
passado nesta Casa, nunca vi algo assim, essa maneira de chamar atenção e de mexer com todo mundo. V.
Exª tem um jeito particular de receber oposição: com
posição ﬁrme, rebate de tal forma, de tal sorte, que
começam a amaciar, e, em um aparte duro, terminam
até elogiando-o. Não sei como se alcança uma unanimidade dessas. V. Exª hipnotiza. Eu tinha de dizer isso.
Isso chamou a atenção. O Armando Monteiro diz: “Há
muita coisa pela frente”. V. Exª simboliza muito neste
País. Eu tinha de dizer isso neste momento, sem dúvida alguma, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB – MG) – Senador
Casildo, ﬁco imensamente grato por sua generosidade,
que, aliás, é um traço permanente da sua personalidade. V. Exª é um homem afável, permanentemente disposto às conversas, ao diálogo, e honra seu belíssimo
Estado nesta Casa. Tenho um orgulho enorme de ter
lá amizades muito profundas e quero ter o privilégio,
Senador Casildo, de conviver com homens da dignidade, da dimensão e da grandeza de V. Exª, olhando
sempre para frente.
Hoje, ousei fazer um certo passeio pelo passado
e eu tinha algumas razões para isso, porque, de tudo
o que discutimos aqui, o caldo mais grosso e mais
consistente, talvez, tenha sido a compreensão que
devemos ter em relação àqueles que vieram antes de
nós. Ninguém constrói solitariamente absolutamente
nada. Dessa forma, com a capacidade de conversar
com homens como V. Exª, é que vamos, no Senado,
cumprir a delegação que recebemos. E devemos fazer isso com generosidade – acho que o termo mais
adequado é esse –, mas não a generosidade efêmera, circunstancial, apenas dedicada àqueles que nos
interessam, mas a generosidade que vem do fundo da
alma, como – tenho certeza – acontece com V. Exª.
Acima de circunstâncias políticas, acima dos
próprios partidos políticos, vai estar sempre o interesse do Brasil. Não terei o menor constrangimento de,
tantas vezes quantas forem necessárias, vir a esta
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tribuna, para apoiar propostas que, eventualmente,
sejam oriundas do Governo ou da sua base, mas que
eu considere que sejam importantes para o Brasil. Não
posso deixar de acreditar naquilo que acreditava porque,
agora, perdemos as eleições no plano nacional. Penso
que oposição forte é aquela que não teme o diálogo e
também não teme o debate e o contraditório.
Agradeço imensamente as palavras de V. Exª, as
quais guardarei com muito carinho.
Concedo um aparte, com muita alegria, ao Senador Cícero, penúltimo inscrito, já que o Senador e
Governador Ivo Cassol também me dará o privilégio
de sua palavra.
Ouço o Senador Cícero.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Senador Aécio, tive a satisfação de ouvir todo o seu
pronunciamento. Convocado pelas funções administrativas, mesmo trabalhando, tive a oportunidade de
acompanhar todos os apartes, todos os comentários
que foram feitos durante essas quatro horas e meia.
Para não me estender, até porque podemos dizer que
quase tudo já foi dito nesta tarde e nesta noite nesta
Casa, reﬁro-me ao Senador Casildo, que fez o registro
do quanto V. Exª tem prendido a atenção não apenas
do Senado. Embora este plenário tenha a forma de
uma concha, temos a certeza de que suas colocações,
sua defesa, sua esperança renovada e sua conﬁança
no futuro deste País estão ecoando por todo o Brasil.
Quanto a prender a atenção, faço questão de registrar que o nosso Governador João Alves, ex-Ministro,
deslocou-se de onde estava, ao lado do amigo Antonio
Carlos Valadares, e veio aqui, para me pedir que, se
não desse tempo de ele abraçá-lo, por conta do seu
voo, eu transmitisse a alegria dele de ter participado
desta tarde. Ele disse que, com sua experiência política,
nunca tinha visto nada igual no plenário desta Casa. O
pronunciamento de V. Exª, mais que qualquer coisa, foi
um registro histórico, fazendo justiça ao nosso passado, mas também cobrando justiça ao nosso passado.
Fez isso com o equilíbrio que sempre o norteou, como
alguém que tem experiência, que vivenciou vários momentos importantes da nossa política, que administrou
um Estado maravilhoso, símbolo da nossa história, que
é Minas Gerais, sempre com a visão, como V. Exª disse,
das montanhas de Minas para as planícies do Brasil.
Sem dúvida, o que foi dito aqui na convocação do debate, da discussão, chamando para que se olhe para
frente, para que se acredite neste País e no seu povo,
tenho certeza absoluta, vai ser aceito não apenas pelos
Senadores, vai ser compreendido pelos governantes,
pela responsabilidade a que todos foram chamados.
Vamos extrapolar o debate do Brasil do futuro, a discussão de melhores dias para o nosso povo e para a
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nossa gente. Vamos extrapolar esta tribuna, este plenário e alcançar todos os recantos do Brasil, inclusive
com a participação popular, na compreensão de que
podemos e devemos fazer muito mais para construirmos um País mais justo, mais humano, mais solidário.
Meus parabéns! Conte com nossa humilde participação
nesse projeto de um Brasil melhor.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Senador Cícero, V. Exª sabe da longa amizade que
temos. Agradeço-lhe imensamente suas manifestações, a palavra que trouxe desse querido amigo, o
Governador João Alves. Posso apenas dizer, ao ﬁnal,
que tenho orgulho enorme e, mais do que isso, algum
entusiasmo de trilhar essa caminhada ao lado de V.
Exª, sabendo que V. Exª é intérprete não apenas dos
anseios da população da sua Paraíba, mas de todo o
Nordeste brasileiro. Conte sempre com este companheiro! Mais uma vez, meus cumprimentos pelo belíssimo trabalho que já vem fazendo, propondo inovações
extremamente importantes na condução desta Casa
como seu Primeiro Secretário!
Concedo a palavra, com muita alegria, ao meu
querido amigo, companheiro, Governador de Rondônia, Ivo Cassol.
Ao ﬁnal, aí sim, para terminarmos, ouviremos as
palavras também de outro queridíssimo amigo, o Senador e ex-Governador Jayme Campos.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Aqui, quero parabenizar o Governador por dois mandatos do
grande Estado de Minas Gerais, Aécio Neves. Tive o
prazer e o privilégio, Aécio, de ser Governador do Estado de Rondônia no mesmo período em que V. Exª foi
Governador de Minas. V. Exª resgatou a credibilidade,
a conﬁança daquele povo. Todo mundo acompanhou,
no Brasil inteiro, não foi diferente em Rondônia, a falta
de motivação naquele Estado, a falta de credibilidade,
e V. Exª, com toda essa sua juventude, vontade, garra
e humildade, com esse carisma que tem, mudou as
coisas. O carinho que o povo mineiro sempre teve por
V. Exª, nobre Senador, trouxe-o aqui para representar
não somente o Estado de Minas, mas também o Brasil.
Sempre o admirei. Sei que nós, que estamos nessa
luta, temos muitas caminhadas pela frente, mas uma
das caminhadas que o espera no futuro, com certeza,
é a de administrar este País. E também ﬁco feliz por
vários homens que passaram à frente do comando, na
Presidência do Brasil: na abertura, Fernando Collor;
Itamar Franco, no Plano Real, e também Fernando
Henrique Cardoso; também, com a sua simpatia, seu
dinamismo e o seu carisma, o Presidente Lula; e agora,
pela primeira vez, o País está sendo comandado por
uma mulher, de garra, de rocha, determinada, arrojada. Essa mulher guerreira sempre teve o meu apoio e
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a minha admiração. Eu sempre dizia, quando ela era
Ministra, que ela era a Ministra que menos mandava,
porque só mandava uma vez; na segunda, o pessoal
obedecia. Enquanto havia Ministros que mandavam,
mandavam, mandavam, e ninguém obedecia. Tinha
o meu estilo no Estado de Rondônia. E eu ﬁco feliz
de ver nas mãos dela, como técnica, o conhecimento que tem e a maneira como está conduzindo este
País. Com certeza absoluta, Senador Aécio, quero
parabenizar V. Exª e os nobres colegas pela maneira transparente e séria com que fazem oposição. No
passado, tivemos oposições que, infelizmente, assim
o faziam só com interesse pelo poder. Mas é com uma
oposição responsável, dando alternativa e buscando
o caminho para crescer e se desenvolver, que se faz
um país cada vez melhor. Por isso, quero parabenizálo, pois, com certeza, V. Exª vai continuar trabalhando
tal como fez quando governador. Não vai ser diferente
aqui, no Senado. Estamos juntos, irmanados num só
propósito: fazer um Brasil cada vez melhor. Parabéns
e que Deus o abençoe, como tem abençoado a mim
e a toda a minha família!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço, meu amigo e ilustre Senador Ivo Cassol.
Compartilhamos também angústias e desaﬁos quando
governadores. V. Exª sempre me disse que os mineiros
foram e têm sido muito importantes no desenvolvimento
e no crescimento do Estado de Rondônia, o que muito
nos orgulha. E tenho certeza, como disse V. Exª, de
que, independente de estarmos circunstancialmente
em campos políticos opostos, saberemos sempre ter
a grandeza de que, nas questões realmente fundamentais, que digam respeito à nossa gente, ao mineiro de Rondônia, ao paraibano, ao gaúcho, a todos os
brasileiros, aos mato-grossenses, vamos efetivamente
saber estar juntos.
Esta é a Casa do diálogo e eu repito aquilo que
o meu avô Tancredo, tio, Senador Dornelles, nos ensinava. Ele brincava dizendo que para se ocupar um
cargo no Executivo era necessário que houvesse na
Constituição um artigo que obrigasse pelo menos uma
passagem pelo Legislativo. É por isto, porque é aqui
que nós nos despimos das nossas circunstâncias, é
aqui que nós nos abrimos, é aqui que nós nos mostramos com clareza como somos. E acho que dessa
forma, com cada vez mais disposição ao diálogo, é
que vamos ajudar o Brasil, como propõe V. Exª, a continuar avançando.
Agradeço esse aparte e, com muito orgulho, vamos encerrar este momento dos apartes e este pronunciamento, ouvindo o meu querido amigo, o ilustre
Senador Jayme Campos, de Mato Grosso.
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O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Obrigado, Senador Aécio. A minha intervenção será rápida,
mas eu não poderia deixar de manifestar e externar
também aqui a minha alegria e o meu contentamento
de ver V. Exª nessa tribuna, expondo e externando,
naturalmente, os seus pontos de vista em relação ao
momento e ao futuro do Brasil. Acho que hoje delimitamos bem a área aqui. Ou seja, o terreno está bem
delimitado em relação ao que nós queremos para o
Brasil. Lamentavelmente, posso confessar aqui, estava
chocho o Senado Federal, até porque bons companheiros, como o próprio Arthur Virgílio, não retornaram
a esta Casa, entre outros nomes. Todavia, V. Exª, em
bom momento, dessa tribuna, não só faz suas críticas construtivas, mas sobretudo aponta um caminho
para um Brasil melhor. Particularmente, acho que V.
Exª foi, de início, meio e ﬁm, feliz. Não veio aqui fazer
crítica a ninguém, muito pelo contrário. Veio ajudar no
seu sentimento e naquilo que tem ouvido da opinião
pública brasileira. Tenho certeza de que V. Exª restabeleceu a verdade, na medida em que não se pode
desconhecer que, se a política econômica hoje vem
dando certo, é graças ao governo do PSDB e do antigo PFL, hoje Democratas, desde Fernando Henrique
Cardoso, com Marco Maciel como seu Vice-Presidente.
Também podemos prestar homenagem a este grande
brasileiro, por quem tenho a maior admiração, que foi
Itamar Franco, que foi o mentor, o autor da estabilidade econômica no Brasil. Particularmente, Senador e
Governador Aécio, fui governador na época em que
Itamar Franco era Presidente da República. Quase
nada se podia planejar no início, e V. Exª lembra bem,
mas depois, a estabilidade econômica, com o Plano
Real, permitiu que, particularmente, o próprio Estado
de Mato Grosso visse crescer a sua economia, projetar
o seu futuro. Isso foi graças não só à política econômica, mas, sobretudo, à criação de instrumentos e mecanismos, como é o caso da Lei de Responsabilidade
Fiscal. E ninguém pode deixar de reconhecer que foi
um grande instrumento para nós, que buscamos efetivamente um bom trabalho na Administração Pública
deste País. Portanto, quero aqui, nesta oportunidade,
dizer que o futuro que antevejo e reservo, com certeza, é V. Exª subindo a rampa do Palácio do Planalto. Vi
várias pessoas, membros do partido da base aliada,
de público, confessarem que gostariam de ver V. Exª
na Presidência. E isso fruto de quê? De V. Exª ser um
político notável, de uma retidão de caráter invejável,
de uma competência que está lá, prova inequívoca,
como governador, por dois mandatos, do Estado de
Minas Gerais. Fez uma verdadeira revolução naquele
Estado, destacando-o hoje como um dos Estados cuja
economia mais cresceu, que estabilizou uma área que
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certamente era muito difícil, a área relacionada ao funcionalismo público daquele Estado. Enﬁm, venho aqui
aplaudi-lo e dizer que o Senador Jayme Campos estará ao seu lado em projetos, independentemente de
qualquer coisa. E, acima de tudo, o debate é saudável
no regime democrático, Senador Aécio. Não podemos
nos acovardar em hipótese alguma. Muitas vezes nos
curvamos diante da maioria, mas, particularmente, entendo que qualquer unanimidade é burra na democracia. Tem que haver alguém para fazer oposição, uma
oposição construtiva, até para apontar os erros. Isso
porque aquele que está ocupando o cargo, seja de governador, seja de presidente da República, às vezes,
não tem conhecimento do que está acontecendo. Por
isso, o discurso de V. Exª, como bem disse o Senador
Casildo Maldaner, parou o Brasil. Já recebi mais de 600
telefonemas. Estão ligando o dia inteiro, perguntando
se não vou apartear o Senador Aécio Neves. Disse:
“Tenha paciência. Daqui a pouco estou indo para o
plenário. Tem mais de cinquenta inscritos na minha
frente”. Recebi uma centena de telefonemas, no ﬁxo
e no celular: “Jayme, você não vai lá?”, “Senador, não
vai apartear?”. Falei: “Vou. Já sou eleitor de carteirinha
do Aécio Neves. Portanto, isso não precisa ﬁcar manifestado. Deixe para outras pessoas que, talvez, não
sejam eleitores de S. Exª”. Dessa maneira, Senador
Aécio, V. Exª está de parabéns. Este debate que hoje
se inicia é um debate saudável, um debate que será
muito oportuno para que, no Senado Federal, possamos
ter os Senadores defendendo os interesses da Nação
e, sobretudo, da sociedade brasileira. Parabéns, um
abraço e que Deus abençoe V. Exª!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço imensamente, mais uma vez, a sua manifestação generosa, Senador Jayme Campos, com a sua
experiência de governador, de Senador da República,
um homem que compreende que, para a democracia
e para as próprias administrações, é essencial o exercício da oposição.
Portanto, ao agradecê-lo, inclusive pela paciência de até agora aguardar para trazer a sua palavra,
quero encerrar este meu pronunciamento, agradecendo imensamente a todas as Srªs e Srs. Senadores
que aqui estiveram nesta tarde e noite de hoje. Quero
cumprimentar os Deputados Federais e Estaduais, que
vieram de vários Estados brasileiros, em especial de
Minas Gerais; agradeço aos inúmeros prefeitos que
hoje aqui estiveram presentes para ajudar a dar voz à
fundamental causa municipalista brasileira.
Eu só posso, ao ﬁnal de um dia como este, agradecer a generosidade também daqueles que nos assistem e dizer que estaremos aqui cumprindo o nosso
papel, papel que nos foi delegado pela sociedade bra-
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sileira, de fazer oposição vigorosa, de cobrar iniciativas
do Governo, de apontar omissões, mas, sobretudo, de
ajudar este País a ser ainda melhor.
Encerro estas minhas palavras deixando no ar um
apelo para que aquilo que aqui hoje iniciamos, o debate
sobre alguns dos mais importantes temas e desaﬁos
que temos pelo Brasil, possa ser aprofundado.
Portanto, o apelo é para que esta Casa, conduzida pela maioria, pelo ilustre Presidente José Sarney, a
quem agradeço de pronto a deferência com que conduziu aqui, hoje, o meu pronunciamento – é muito importante que, sobretudo, a maioria –, abra espaço para
que esse debate ocorra e para que propostas como as
que apresentei, e certamente muitas outras que estão
tramitando na Casa, possam efetivamente vir a ser
votadas, fazendo com que este Brasil seja mais igual,
com menos carga tributária, com maior geração ainda
de empregos, mas, sobretudo, sinalizando para o fato
de que somos todos brasileiros, independentemente
do lado no qual atuamos.
Portanto, hoje é o dia não do discurso do Senador
Aécio, mais um entre os 81 Senadores, mas um dia
em que, talvez, o Senado tenha compreendido que é
hora de resgatar seu papel de grande debatedor das
questões nacionais.
Por ﬁm, antecipo que, na próxima semana, teremos oportunidade, Srs. Senadores, de iniciar um novo
e importante debate que diz respeito, efetivamente, ao
papel do Poder Legislativo na vida democrática do País.
Estaremos discutindo, a partir da Comissão de Justiça,
uma nova regulamentação para a edição das medidas
provisórias. Algo que foi iniciado ainda no tempo em
que eu presidia a Câmara dos Deputados, onde avanços ocorreram, mas que ﬁcaram pela metade.
Portanto, já os convido e convoco todos para
trazerem sua contribuição, para que, sendo um pouco mais rigorosos na análise das medidas provisórias,
possamos permitir que esta Casa tenha espaço para,
ela própria, através da iniciativa dos Srs. Senadores,
debater temas que não sejam apenas os de interesse
do Poder Executivo.
A todos os senhores, do fundo do meu coração,
muito obrigado pela atenção e pela paciência.
Durante o discurso do Sr. Aécio Neves,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Santiago, 2º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Aécio Neves, o
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Pedro.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Ouvimos o pronunciamento do Senador Aécio, acompanhado de um longo debate na tarde noite
desta sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Acerca da Ordem do Dia, a Presidência comunica ao plenário que ﬁcam transferidas as matérias
constantes da pauta de hoje para a Ordem do Dia da
próxima sessão deliberativa.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens não apreciados
e transferidos para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 105, de 2011, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2010.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 106, de 2011, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos,
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2010.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 107, de 2011, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2011.
4
PARECER Nº 52, DE 2011
Discussão, em turno único, do Parecer nº
52, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor MARCOS
PAULO VERISSIMO para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE do Ministério da
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Justiça, na vaga do Senhor Fernando de Magalhães Furlan.
5
PARECER Nº 53, DE 2011
Discussão, em turno único, do Parecer nº
53, de 2011, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
ELVINO DE CARVALHO MENDONÇA para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE
do Ministério da Justiça, na vaga do Senhor
César Costa Alves de Mattos.
6
REQUERIMENTO Nº 271, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 271, de 2011, de autoria do Senador Acir
Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 3, de 2007 (tramitando em
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº
153, de 2007), além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Ouvimos um orador inscrito, e o próximo orador é o
Senador Armando Monteiro, pela liderança do PTB.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª tem vinte minutos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Não vou usá-los.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Mesa agradece.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Quero que a Senadora Vanessa possa falar tão logo seja possível. Vou
usar cinco minutos.
Venho a esta tribuna, no dia de hoje, para tratar
de um tema que considero relevante para o Brasil e
que envolve o pacto federativo e sua inﬂuência sobre
o fortalecimento das nossas micros e pequenas empresas.
Esta Casa tem todas as condições de debater de
forma qualiﬁcada e oferecer uma grande contribuição
ao País para solucionar o problema que hoje aﬂige
nossos pequenos empreendedores. Dados do Sebrae
e do Dieese mostram que os pequenos e os micros

639

Abril de 2011

negócios representam cerca de 99% do total de empresas do Brasil. O segmento responde por 57% dos
empregos e contribui com 20% do PIB do País.
Esses números tendem a crescer, caso possamos estabelecer políticas públicas que incentivem o
setor e que contribuam para formalizar nossos pequenos negócios.
Esse assunto é tão importante que a nossa Constituição consagrou um comando normativo próprio, ou
seja, a determinação de uma política especíﬁca e diferenciada para incentivar as empresas de pequeno
porte, por meio da simpliﬁcação, ou mesmo redução,
das obrigações administrativas, tributárias, trabalhistas
e creditícias. A Presidente Dilma Rousseff, em boa hora,
sinalizou a necessidade de fortalecer todos os mecanismos que liberem a capacidade empreendedora dos
empresários, ao propor, na semana passada, a criação
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, vinculada
diretamente à Presidência da República.
Em 2006, o Congresso Nacional deu um grande
passo ao aprovar a Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas. São oito tributos pagos, incluindo o ICMS e
o ISS, com um único formulário e com alíquotas bem
reduzidas. Sr. Presidente, nosso compromisso, a partir
de agora, é agir para aperfeiçoar a Lei Geral.
O reconhecimento dessa revisão levou à reativação da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena
Empresa, que congrega 22 senadores e 308 deputados
federais. Nesse sentido, o setor possui uma pauta justa e equilibrada de reivindicações. Ressalto ainda que
grande parte dessas questões é atinente ao Senado
e diz respeito direto a esta Casa, que, por atribuição
constitucional, é a Casa da Federação. Portanto, temas
como os limites de enquadramento para ingresso no
Simples, o parcelamento dos tributos devidos, a substituição tributária, a cobrança de ICMS nas fronteiras
estaduais e a inclusão de novos setores são prioritários nessa agenda.
A título de ilustração, uma elevação do teto – ou
seja, a correção dos limites, reconhecendo-se o efeito inﬂacionário do período – pode evitar a imediata
exclusão de aproximadamente seiscentas mil micro e
pequenas empresas, hoje beneﬁciárias desse regime
especial de tributação. Esses limites estão congelados há seis anos. A inﬂação, no período, já está em
quase 30%.
Para corrigir essas distorções, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar
nº 591, que propõe essas mudanças. Entretanto, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, chamo atenção para
que grande parte da demanda das micros e pequenas
empresas envolve conﬂitos federativos. Por exemplo, alguns Estados de menor arrecadação não têm interesse
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na ampliação dos limites, diferentemente de Estados
com maior nível de receitas, que são mais receptivos
à essa majoração.
Uma das alterações mais importantes do projeto
de lei é a que prevê o ﬁm da cobrança antecipada do
ICMS nas fronteiras estaduais, bem como as cobranças
feitas via substituição tributária para as empresas que
estão hoje inscritas no Simples Nacional, ressalvados
alguns setores. Novamente, teremos que compatibilizar
os interesses dos Estados .
Portanto, Sr. Presidente, pela competência privativa constitucional desta Casa, o Senado da República
não pode se eximir e se furtar de discutir essas questões. Nesse sentido, pretendo trazer imediatamente
para o Senado esse tema, sem desmerecer e sem
querer concorrer ou diminuir o que está em discussão
na Câmara dos Deputados. Foi aprovado ontem, na
Comissão de Assuntos Econômicos, requerimento de
minha autoria, convocando os Presidentes do Confaz
e do Comitê do Simples Nacional para debater a temática dos conﬂitos federativos referentes à tributação
das micros e pequenas empresas. Assim, compreendo que o Senado passaria a ter uma postura ativa no
processo de discussão, sobretudo nas questões em
que esta Casa é, por excelência e, repito, por atribuição constitucional, o fórum ideal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Ouvimos o Senador Armando Monteiro.
A próxima oradora é a Senadora Vanessa Grazziotin.
V. Exª dispõe dos vinte minutos regimentais.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Espero, Senador João Pedro, repetir o feito
do Senador Armando Monteiro e não utilizar os vinte
minutos nesta hora adiantada, depois de um pronunciamento longo e com muitos e longos apartes também.
Senador João Pedro, eu não poderia deixar de vir
à tribuna hoje para me posicionar diante de nota emitida
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da OEA. De fato; eu não poderia, Sr. Presidente!
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos
solicitou que o Governo brasileiro “suspenda imediatamente” – solicitou isso em nota aprovada por uma
comissão, até onde temos conhecimento, composta
por sete membros – o licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará, e impeça a
realização de qualquer obra até que sejam observadas
as medidas em favor das comunidades indígenas da
bacia do rio Xingu.
Sr. Presidente, Senador João Pedro, tenho aqui
a nota, dirigida à Sociedade Paraense de Direitos Hu-
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manos, cuja referência são as comunidades indígenas
da bacia do rio Xingu, no Estado do Pará.
Na oportunidade – vou ler alguns trechos da nota
–, a comissão informa que se dirigiu ao Estado em
virtude do art. 25 de seu Regulamento – regulamento
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos –,
a ﬁm de solicitar a adoção de medidas urgentes para
proteger a vida e a integridade pessoal dos membros
das seguintes comunidades indígenas da bacia do Xingu – e passa a relacionar as comunidades – como, por
exemplo: Arara da Volta Grande do Xingu; Juruna de
Paquiçamba; Juruna do kilômetro 17; Xikrim da Trincheira Bacajá; Araweté, do Igarapé Ipixuna; Arara, da
terra indígena Arara; e por aí afora.
O que diz a nota, Sr. Presidente? Entre as razões
elencadas pela OEA, a comissão solicita ao Governo
que as comunidades indígenas atingidas pela obra tenham acesso não só ao estudo, mas também ao relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), e pede ainda
medidas vigorosas e abrangentes para proteger a vida
e a integridade física dos povos indígenas, e que impeçam a disseminação de doenças e epidemias.
Passo a ler, Sr. Presidente, o item 1 da nota da
OEA:
Cumprir a obrigação de realizar processos de
consulta, de acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a jurisprudência do sistema
interamericano, no sentido de que a consulta seja prévia, livre, informada, de boa-fé.
Ou seja, pede a OEA, Senador, que sejam ouvidas as comunidades dos povos indígenas. Todos elas
já foram ouvidas. A Funai informa que foram realizadas
quatro audiências públicas, cada uma delas com milhares de pessoas, inclusive com a presença dos povos
indígenas, participando das comunidades. O estudo
e o relatório são documentos públicos que qualquer
pessoa pode acessar. Também a Funai informa que já
foram disponibilizados.
Mas, assim como diz a Nota de nº 142, do Itamaraty, “os termos usados pela instituição nos causam
perplexidade”. Foi assim que reagiu o Itamaraty, ao se
referir a essa nota emitida pela OEA. E é bom que se
diga que não é pela Organização dos Estados Americanos, mas, sim, por uma comissão que compõe a
Organização dos Estados Americanos. E o Itamaraty,
primeiro, recebeu a nota com perplexidade, para, então,
classiﬁcá-la de precipitada, injustiﬁcável e intrusiva.
Quero dizer aqui que a minha opinião é exatamente a do Itamaraty; é exatamente a do Itamaraty.
Presidente João Pedro, viemos de um Estado que
tem a maior população indígena do País, mais até do
que a do Estado do Pará. Temos alguns Municípios,
no Estado do Amazonas, que são dirigidos por indí-
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genas. O Município que tem a maior concentração de
população indígena, quase 90%, é o de São Gabriel da
Cachoeira, cujo Prefeito é Pedro Garcia, do Partido dos
Trabalhadores, que vem conduzindo sua gestão com
muita competência e respeito aos direitos dos povos
indígenas daquela região do alto rio Negro.
O Brasil é referência, mas não é referência no
descumprimento das questões relativas aos Direitos
Humanos, principalmente dos direitos dos povos indígenas. Não há nenhum país do mundo que trabalhe
tanto para preservar a cultura, a territorialidade, bem
como a própria economia dos povos indígenas do
que o Brasil. Nenhum país do mundo talvez tenha um
percentual – não quero colocar de forma ampla, genérica, mas coloco de forma proporcional –, nenhum
país talvez tenha proporcionalmente tanta terra indígena demarcada como nós temos. Não estou querendo dizer com isso que não há problemas com relação
aos povos indígenas, às comunidades indígenas. Há
problemas.
Precisamos trabalhar os problemas relativos à
assistência à saúde, na própria inserção econômica
dos indígenas, que querem ter acesso à tecnologia;
todavia, como ter acesso à tecnologia respeitando a
cultura, respeitando os seus procedimentos de vivência, de sobrevivência?
Não há que se negar, o mundo inteiro sabe, o respeito que os governos brasileiros – e aí eu quero fazer
justiça não apenas ao Governo do Presidente Lula e ao
da Presidente Dilma – têm tido em relação aos povos
indígenas, e essa é a postura histórica do Brasil ao
longo desses tempos: respeitar a nossa diversidade,
diversidade étnica, diversidade das opiniões.
Então, não podemos aceitar – eu não posso, sei
que V. Exª também comunga com a mesma opinião
que aqui estou expressando...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro Bloco/PT –
AM) – Verdade.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Então, não podemos concordar nem aceitar,
de maneira alguma, essa nota emitida pela Comissão
de Direitos Humanos da OEA. Em hipótese nenhuma!
Em hipótese nenhuma!
Sabemos que não é uma nota cujos impactos
aconteçam imediatamente. Não! O Brasil vai se dirigir à OEA respeitosamente, tenho certeza absoluta.
A diplomacia brasileira se dirigirá à OEA com muita
responsabilidade, com muito respeito.
A OEA deveria promover uma retração. Até porque muitas das coisas que falam na nota não é verdade. Não é verdade que as comunidades indígenas não
foram ouvidas. Não é verdade que o projeto de Belo
Monte não se conhece e não se domina.
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Esse projeto está sendo trabalhado tecnicamente no Brasil há três décadas, portanto, há trinta anos.
Há doze anos cheguei à Câmara dos Deputados, e,
lembro-me como se fosse ontem: participava, Deputada Federal, estreante, de audiência pública para debater o projeto de Belo Monte. O projeto foi publicado,
foi sendo modiﬁcado, e hoje Belo Monte é uma usina
projetada para gerar em torno de 11 mil megawatts,
uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Mais
do que isso, com uma proporção de área alagada
para a energia gerada das menores do mundo. A área
alagada será equivalente ao tamanho do Plano Piloto, a de Brasília, para gerar 11 mil megawatts. Olha a
nossa Balbina, no passado, o quanto se alagou para
gerar 150 megawatts. Estamos falando de uma usina
das maiores do mundo, de 11 mil megawatts. Então,
não é verdade quando dizem que Belo Monte tem de
ser mais discutida. Belo Monte foi muito discutida, tem
sido, aliás, discutida ao longo de três décadas. Qual
é o país que leva três décadas, não apenas discutindo, mas ouvindo as críticas, elaborando, promovendo
mudanças? A Presidenta Dilma, quando chegou ao
Governo, num primeiro momento foi ser Ministra de
Minas e Energia, porque dominava o assunto, já havia
sido Secretária de Minas e Energia do Estado do Rio
Grande do Sul, e, com a sua capacidade, com a sua
competência, percebeu que precisamos gerar energia
boa, energia barata, energia segura. Energia hidrelétrica é energia barata, segura e boa. Precisamos, obviamente, ter todos os cuidados. Não dá para construir
Belo Monte sem se pensar em construir eclusa, como
se fez no passado com Tucuruí, que não teve eclusa.
Problemas de navegabilidade e problemas de sobrevivência de ribeirinhos não existirão mais. Aliás, as
compensações ambientais são tantas que certamente
grande parte do custo do projeto é por conta de cobrir
essas compensações ambientais.
Então, não há violação, não há despreparo, não
há risco no projeto de Belo Monte, assim como não
há nenhum fato que indique que Belo Monte tenha
sido algo planejado em gabinete, sem a participação
e sem a discussão popular, mesmo porque a nossa
legislação brasileira sobre meio ambiente também é
uma das melhores do mundo, Senador Walter Pinheiro. A nossa legislação ambiental é rigorosa, é rígida.
Qualquer empreendimento que cause impacto no ambiente precisa de licenciamento.
Eu aqui cumprimento o nosso querido Deputado João Grandão, que visita o Senado Federal. É um
prazer revê-lo, Deputado.
A nossa legislação brasileira, do ponto de vista ambiental, é rígida. E muito mais do que rígida, é
democrática. Estivemos agora há pouco, o Senador

642

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

João Pedro, o Senador Eduardo Braga, eu, a prefeita
do município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas, ex-prefeito, vereadores, agricultores, produtores,
discutindo sobre legislação ambiental. Estivemos até
agora há pouco conversando com a Ministra. O que
lá foi deﬁnido também veio no sentido de ﬂexibilizar
o diálogo, mas cumprindo-se a legislação. Ou seja,
não abrimos mão, somos um país que busca, sim,
o desenvolvimento com a sustentabilidade. Temos a
Amazônia, Belo Monte é na Amazônia, mas temos a
responsabilidade de tratar a Amazônia como ela deva
ser tratada.
Eu não sei a que interesse serve essa nota emitida pela OEA. Não sei a quem interessa, porque ela
não é calçada em verdades. Não é! Não é! O Governo
brasileiro, o Itamaraty, ponto a ponto, já vem mostrando que não há qualquer base na nota, não há, não há,
Senador João Pedro. Vejam o que diz a nota no Item
2: “garantias que, de forma prévia à realização de tais
processos de consulta...”, ou seja, pede que tenham
acesso aos estudos de impacto ambiental as comunidades indígenas. Já disse, as comunidades indígenas
não apenas tiveram acesso a esses estudos, mas tiveram a oportunidade de participar através do diálogo.
Inclusive, os órgãos ambientais, os setores do Ministério
de Minas e Energia aceitando uma série de reivindicações no sentido de proteger essas nações.
No Item 3, diz a nota que o Brasil deve adotar
medidas vigorosas e abrangentes para proteger a vida
e a integridade pessoal dos povos indígenas. Como se
Belo Monte colocasse em risco. Não coloca em risco.
Isso tudo foi estudado pela Funai, mas muito estudado
durante essas décadas todas.
No Item 4, a mesma coisa, para que o Governo
brasileiro suspenda a medida até que o licenciamento
e as obras até que adotem medidas vigorosas e abrangentes para prevenir a disseminação de doenças.
Não precisa a OEA vir ao Brasil, um país tão respeitado no mundo inteiro, primeiro, porque defende a
autodeterminação dos povos. Em nosso currículo, no
Brasil, nós temos belas heranças, mas talvez uma das
mais belas seja o respeito que adquirimos na comunidade internacional porque não somos um país beligerante, não somos um país que prega a guerra. Em
momentos difíceis, pregamos sempre a paz.
Muita gente questiona por que a Presidenta Dilma, o Governo brasileiro, não apoiou a invasão à Líbia. Porque nós achamos que violência não se resolve
com violência. E não apenas lutamos, mas praticamos
o exercício do respeito aos direitos humanos.
Então, Senador João Pedro, estou tomando algumas iniciativas, que penso têm que ser iniciativas
coletivas, para que não apenas o Itamaraty, mas o
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Senado Federal se dirija à Organização Americana
colocando nossa opinião, colocando nossa indignação
em relação a essa nota.
A Senadora Marinor, do Estado do Pará, organiza
uma comitiva de Senadores para que possamos ir a
Belo Monte. Nós estaremos lá pelo dia 16 – o Senador
João Pedro irá, eu irei, vários outros Senadores irão,
não sei se o Senador Davim também conﬁrma que
participará deste evento. Iremos a Belo Monte. Agora, não decidimos ir a Belo Monte por conta da nota
publicada, divulgada. Não, decidimos ir a Belo Monte
antes. Esta Casa criou uma Subcomissão no bojo, no
seio da Comissão de Meio Ambiente, para acompanhar Belo Monte. Ou seja, não é apenas o Governo
brasileiro, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério
do Meio Ambiente, não; é o Parlamento brasileiro que
acompanha pari passu a realização da obra, das suas
preliminares até a sua execução. Acompanhamos e
não vamos abrir mão de acompanhar isso.
Por isso que eu mostro a minha indignação em
relação a essa nota publicada pela OEA; por isso estou propondo que coletivamente apresentemos, em
nome do Senado, a nossa indignação. E que a OEA
reveja, item por item, aquilo que escreveu, que não se
baseie em notas, em pedidos de organizações não governamentais, que devem ser respeitadas, devem ser
ouvidas, mas que ouçam o outro lado antes de adotar
medidas que, para nós, podem não gerar consequências práticas, imediatas, mas têm uma consistência e
uma relevância política muito grande, muito grande.
Nunca o Brasil recebeu qualquer nota de desaprovação de qualquer organismo internacional.
Então, ﬁca aqui a demonstração da minha indignação com esta nota e com aquilo que considero uma
intromissão da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da OEA em relação ao Governo brasileiro,
mas sobretudo a uma obra tão importante, tão delicada, mas tão estudada e trabalhada como é a construção de Belo Monte.
Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – O próximo orador, pela Liderança do PV, é o
Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, amanhã os médicos do Brasil que
atendem através dos planos de saúde cruzarão os braços. O movimento capitaneado pelo Conselho Federal
de Medicina, a Associação Médica do Brasil e a Federação Nacional dos Médicos resolveu levar os médicos
do País a um protesto contra os baixos preços, eu diria,
os aviltantes honorários praticados pelos planos de
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saúde e, mais ainda, contra o desrespeito que essas
operadoras dispensam ao trabalho médico.
Não é possível que, nos dez últimos anos, esses
planos de saúde tenham sofrido reajuste de 133%,
106% acima da inﬂação desse período, e não consigam
transferir para os médicos o que eles conseguiram por
cessão da Agência Nacional de Saúde.
A consulta ou o preço praticado para as consultas médicas através dos planos de saúde varia de
R$25,00 a R$40,00, só que o valor de R$40,00 por
consulta é uma raridade, porque a grande maioria pratica R$25,00 a R$30,00 por atendimento. Da mesma
forma, há a desvalorização de outros procedimentos
como cirurgias, como partos, como a realização de
exames. Enﬁm, a medicina suplementar atravessa uma
crise sem precedentes. Por isso mesmo, o Movimento Médico Nacional resolveu levantar uma bandeira,
através das suas três entidades de classe, como falei
há pouco – Associação Médica Brasileira, Conselho
Federal de Medicina e Federação Nacional dos Médicos –, cuja reivindicação é exatamente um reajuste
de honorários médicos digno.
Reivindicamos também a regularização dos contratos, conforme a Resolução Normativa nº 71/2004,
da ANS. A ANS publicou, em 2004, uma norma para
os planos de saúde. Entretanto, essa norma continua
sem ser cumprida por esses planos.
O movimento também reivindica a aprovação
do projeto de lei que dispõe sobre a relação médico/
plano de saúde, Projeto de Lei 276/2004, que tramita
nesta Casa.
Então, acredito que esse movimento – acredito não, tenho convicção – é um movimento justo, é
um movimento que vai permitir que os médicos continuem prestando serviços aos planos de saúde, que
a sociedade seja atendida, bem atendida, e que haja
respeito e justiça nessa relação médicos/operadora de
planos de saúde. E o principal objetivo é servir bem
à sociedade.
Esse movimento será amanhã, dia 7, quinta-feira,
em todo o Brasil. E eu, na condição de médico, ex-dirigente da Associação Médica do Rio Grande do Norte,
da Associação Médica Brasileira, ex-conselheiro do
Conselho Regional de Medicina, ex-membro do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, levo aqui a
minha solidariedade a esse movimento e o meu apelo
para que as operadoras de planos de saúde repensem
essa relação tão desgastada, tão esgarçada ao longo
do tempo, com os médicos do Brasil.
E também, Sr. Presidente, quero anunciar aos
companheiros, aos colegas Senadores e Senadoras,
que hoje protocolei um projeto de lei de minha autoria
que dispõe sobre a jornada de trabalho e a concessão
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de férias aos trabalhadores da saúde que atuam em
unidades de urgência e emergência dos serviços de
saúde. Nossa proposta é que os proﬁssionais que trabalham em serviço de urgência e emergência no Brasil
tenham dois períodos de férias por ano, dois períodos
de vinte dias a cada cento e oitenta dias trabalhados.
Não estou criando a roda. Estou estendendo o
que já existe na CLT para alguns segmentos, como,
por exemplo, proﬁssionais que trabalham com raios
ionizantes, com radiação ionizante. Estou estendendo
para servidores que trabalham em urgência. Todos nós
sabemos que quem trabalha em urgência e emergência
sofre com mais frequência das chamadas doenças do
estresse: a hipertensão, cuja incidência é maior nesse
segmento; as doenças cardiovasculares, passando
pelo infarto agudo do miocárdio até acidentes vasculares celebrais; a depressão; o distúrbio do sono; e é
inclusive nesse segmento que encontramos a maior
incidência de etilismo.
A propósito, eu trouxe um trabalho publicado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja
organizadora é a psicóloga Lígia de Oliveira Borges,
um trabalho com treze professores do Departamento
de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, que fala sobre os proﬁssionais de saúde e
seu trabalho.
Essa publicação, de cunho cientíﬁco, trouxe dados
alarmantes de uma pesquisa realizada no Município de
Natal com os servidores da saúde. Ela diz, por exemplo que 19,7% dos servidores da saúde pesquisados
responderam que faziam uso de algum tipo de droga
e que a maioria desses que disseram que faziam uso
de drogas, em torno de 68%, fazia uso de bebidas alcoólicas. Foi perguntado e pesquisado sobre o quadro
depressivo, e esse trabalho mostrou que 39,4%, quase 40%, dos servidores da saúde em Natal já tiveram
quadros depressivos. Foi perguntado e pesquisado se,
em algum momento, esses servidores tiveram o desejo
de morrer, e 22% responderam positivamente. Mas o
dado que mais chamou a atenção, um dado alarmante,
Sr. Presidente, foi quando perguntaram a esses servidores se, em algum momento, tentaram o suicídio,
ou seja, não só tiveram a ideia, o pensamento suicida, mas, de fato, tentaram o suicídio. E foi constatado
que 5,5% desses servidores, realmente, chegaram a
efetivar uma ou mais tentativas de suicídio.
Foi diagnosticada com frequência a Síndrome
de Burnout, que é deﬁnida como uma síndrome psicológica decorrente de tensão emocional crônica vivenciada pelos proﬁssionais cujo trabalho envolve o
relacionamento intenso e frequente com pessoas que
necessitam de cuidado e/ou assistência. Foi encontrada
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uma incidência muito grande da Síndrome de Burnout
nesses servidores da saúde.
Está mais do que provado, cientiﬁcamente, que
os servidores que trabalham nos hospitais de urgência
e emergência, ou até mesmo aqueles servidores que
trabalham na assistência pré-hospitalar de urgência,
nos resgates, são expostos a esse desgaste emocional e físico. Inclusive são proﬁssionais que morrem
mais cedo do que proﬁssionais que atuam em outro
segmento.
Entendo que é responsabilidade do Governo, do
patrão, zelar pela saúde do prestador de serviço. Nós
sabemos que o Brasil atravessa um momento difícil na
saúde, de norte a sul. Por sinal, precisamos discutir
de uma forma mais aprofundada a questão vivenciada pela saúde do nosso País. E, nesse contexto, está
inserido o servidor, trabalhando em ambientes de alta
penosidade, sob estresse, vivenciando as diﬁculdades
do dia a dia, de desabastecimento de unidade, de um
local de trabalho inadequado; vivenciando, dia a dia,
diuturnamente, a morte, o sofrimento e a sensação de
incapacidade de curá-la. Isso tudo leva a um desgaste
emocional muito grande. Isso tudo leva à vulnerabilidade orgânica desses servidores.
Gostaria de encontrar um servidor que trabalha
na urgência, em regime de plantão, por mais de dez
anos, que não tenha desenvolvido o distúrbio do sono.
É impossível encontrar. O preço que esses servidores
pagam para trabalhar na urgência, do ponto de vista
orgânico, é muito alto.
Por isso, apresentei esse projeto, na tentativa de
minimizar o sofrimento e de economizar ou de retardar
o desgaste orgânico desses servidores. Dois períodos
de férias por ano, com intervalo de 180 dias trabalhados. Acredito que dessa forma poderemos minimizar
o desgaste desses servidores, repito.
Eu trago o projeto e o apresento para os companheiros Senadores, na convicção de que a matéria
será apreciada e votada. Tenho certeza de que será
aprovada, porque é uma questão de justiça. Isso é uma
contribuição – uma mínima contribuição –, para ajudar
não só esses servidores, mas sobretudo o sistema de
saúde do meu País.
Também acredito que só teremos um serviço de
saúde nos moldes que a sociedade merece e que os
servidores sonham, quando discutirmos, de uma forma
muito clara, muito precisa, questões como, por exemplo, o ﬁnanciamento da saúde, a proﬁssionalização da
gestão da saúde.
Sr. Presidente, de uma vez por todas, precisamos discutir a carreira de Estado para a saúde pública.
Isso, porque tudo que é prioridade neste País consegue, de uma forma ou de outra, ser transformado em
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carreira de Estado. É assim com a Receita Federal,
com a Polícia Federal, com a carreira jurídica, porque
para o Estado essas carreiras são prioritárias. Então,
por que não transformarmos a saúde em prioridade?
Na hora em que a saúde for prioritária neste País, aí
teremos, sim, uma carreira de Estado para a saúde, o
ﬁnanciamento adequado para a saúde e uma gestão
proﬁssionalizada para a saúde. Só dessa forma, somente dessa forma, teremos o sistema de saúde dos
nossos sonhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o
Sr. João Pedro deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Senador Davim, quero parabenizá-lo pelas suas palavras. Eu, como médico, sei muito bem o
sentido e a dimensão de cada palavra dita aqui pelo
senhor.
O senhor tem toda a razão: saúde não é acessório, saúde é o principal, saúde é a essência, saúde
é vida. Concordo com suas palavras com relação ao
objetivo da classe médica, que, no dia de amanhã, faz
esse manifesto. A intenção é puramente termos uma
saúde justa e melhor em todos os cantos deste País.
Sonhamos com isso. Sei que esse é um sonho coletivo. É um sonho do senhor, é um sonho nosso, é um
sonho de toda a Nação. Por isso, é muito salutar haver
defensores da saúde aqui, como o senhor.
Sei o que é passar – e compreendo muito bem,
porque vivi isso – o estresse realmente de trabalhar
em um pronto-socorro. Digo isso como anestesiologista que sou. Estou como parlamentar, como Senador,
mas sou médico, anestesiologista, essa é a minha formação, especialista em dor. Estamos, neste momento,
aqui tratando muito mais da dor social, do sofrimento
social, do sofrimento coletivo por que a Nação passa,
nos seus diversos segmentos, também com relação
à saúde. E vivi isto durante um bom tempo da minha
vida proﬁssional: estar numa sala de cirurgia e muitas
vezes não ter o necessário para salvar ou dar continuidade àquela vida, para ser ali, verdadeiramente
– acredito nisto –, um instrumento de Deus. Pior do
que uma remuneração injusta é não ter condição de
trabalho justa. Parabéns pela sua fala!
Parabéns pela sua luta! Digo que essa bandeira
branca, que é a bandeira da saúde, é a nossa bandeira também.
Passo a palavra, agora, para o próximo orador
inscrito, Senador João Pedro.
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente, Senador Eduardo Amorim.
Quero, nesta noite, posicionar-me frente à nota da
OEA, mais precisamente da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos – CIDH, da OEA. A nota é do conhecimento de todos e de todas e trata da construção
da hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará.
Inicio, concordando com a manifestação do Governo brasileiro, que tachou a decisão da Comissão
Interamericana de precipitadas e injustiﬁcáveis. Quero
concordar absolutamente com o Ministério das Relações Exteriores.
Ora, Sr. Presidente, não tenho nenhuma dúvida de que o Estado brasileiro hoje tem condições de
observar os clamores das populações tradicionais do
Xingu, da Amazônia, acerca dessa obra, primeiro, porque ela foi autorizada pelo Congresso, em 2005, com
recomendações expressas. Foi o Decreto Legislativo
nº 788, de 2005.
Diz o Decreto-Legislativo:
Para a construção de Belo Monte, tem que haver
estudo de natureza antropológica atinente às comunidades indígenas localizadas na área sob inﬂuência
do empreendimento.
Evidentemente, o Decreto é longo, mas garante
um padrão de respeito às populações tradicionais. E
não pode pairar dúvida de que instituições do Estado
brasileiro, como o Ibama e a Funai, irão cumprir absolutamente a regra. É impossível hoje uma obra de
tamanha envergadura sem a ﬁscalização rigorosa do
Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, sem a participação das organizações sociais.
E deve ser assim. Mas considero precipitado, e
concordo com o Itamaraty, porque a Comissão de Direitos Humanos da OEA ouviu um lado e se manifestou
sem ouvir o Governo brasileiro, que é o responsável
pela obra. Obra imprescindível para o nosso povo, para
a sociedade, para a nossa economia.
É evidente que precisamos ter todo o cuidado, é
evidente que a obra exige compromissos não só para
o presente, mas para o futuro das nossas gerações.
Esta obra não pode ser realizada esmagando culturas
milenares como a dos povos indígenas do Xingu.
Então, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Sr Senadores, Belo Monte é uma obra em debate permanente.
Não é de agora o debate. Não é de agora o debate. E
o debate continua.
Nós temos no Brasil uma liberdade tamanha que o
Governo trabalha essas obras com audiências públicas.
E isso foi feito. A Funai fez trabalhos sérios; o Ibama,
rigoroso. Nós acompanhamos o rigor das cobranças
do Ibama em relação à execução das obras.
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E a Comissão de Direitos Humanos tira uma
resolução rigorosa com o Brasil. E o Brasil tem compromissos! E avançamos muito nesses últimos anos,
do ponto de vista do respeito aos povos indígenas, às
dezenas e dezenas de etnias.
Agora mesmo, há um ano, um debate rigoroso,
profundo sobre o reconhecimento das terras indígenas,
na fronteira do Brasil com a Venezuela, precisamente
no Estado de Roraima. Foi parar no Supremo Tribunal
Federal. E são decisões do Estado brasileiro praticamente únicas. É referência internacional demarcar
terras indígenas, reconhecer.
É claro que há desrespeitos. Mas temos mecanismos de coibir, de ﬁscalizar. E isso é importante. O Brasil
é uma referência. Causa-me estranheza essa decisão
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Quero ﬁcar com o Governo brasileiro, quero ﬁcar
com a nota do Ministério das Relações Exteriores e
quero, como Senador, homem da Amazônia, acompanhar a obra.
Se, de um lado, precisamos da hidrelétrica, da
energia limpa, do outro, não podemos arredar nenhum
compromisso e fazer com que essa obra seja executada
respeitando os povos indígenas, mitigando, diminuindo,
construindo casas; mas, não podemos comprometer
o futuro do Brasil sem energia.
Agora, também não podemos comprometer o
futuro do Brasil esmagando os conhecimentos milenares dos ribeirinhos e dos povos indígenas. Temos
que encontrar esse caminho. E não tenho dúvida de
que o Governo, de que as instituições envolvidas com
a obra irão adotar procedimentos democráticos comprometidos com a vida.
Agora, é bom que a Comissão de Direitos Humanos da OEA – ainda não vi isso com a contundência
que tem com o paralelo do conteúdo da nota – se posicione frente a Guantánamo, se posicione com rigor
e não faça vistas indiferentes quanto à miséria absoluta do povo do Haiti. Ali tem milhares e milhares de
seres humanos, de crianças, de mulheres, de jovens,
comendo terra, se matando, e a OEA não toma nenhuma decisão de enfrentar tamanha miséria por que
passa a nação do Haiti.
O muro que separa o povo mexicano dos Estados
Unidos é outra aberração. Quantos latinos que tentam
entrar nos Estados Unidos e são mortos ali, no muro
que separa o México dos Estados Unidos? É preciso
olhar isso. Mas, não tomar essa decisão precipitada
sem ouvir o Governo brasileiro – agora o governo brasileiro vai ter que responder; precipitada porque não
ouviu o outro lado, o responsável pela obra, que é o
Governo brasileiro.
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Então, Sr. Presidente, ﬁca o meu posicionamento
frente à decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Senador João Pedro, parabéns pela sua
manifestação, pela sua coerência. V. Exª tem consciência da necessidade que o País tem daquele empreendimento, mas não esquece também do nosso povo,
da nossa gente, do nosso meio ambiente.
Parabéns, e que V. Exª seja realmente esse ﬁscalizador daquele tamanho investimento, não só para
gerações muito próximas, mas, sobretudo, para as
gerações vindouras!
O Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe.
V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna para manifestar que a nossa Constituição, a
Constituição de 1988, conhecida como a Constituição
Cidadã, instituiu a dignidade da pessoa humana como
princípio fundamental da República Federativa do Brasil, essencial para nortear todos os demais princípios
e normas do nosso ordenamento jurídico. Partindo de
uma interpretação sistemática do texto constitucional,
podemos concluir que a saúde é elemento essencial
para o exercício de uma vida digna.
É espantoso perceber, Sr. Presidente, que a saúde, como um bem tão extraordinariamente relevante à
vida humana, só nesse momento tenha sido elevada
à condição de direito fundamental do homem, especialmente através da nossa Constituição.
A importância da saúde ﬁca ainda mais evidente
pela determinação da Constituição Federal, no seu art.
196, que considera a saúde “direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
A previsão constitucional da saúde como direito
fundamental foi uma conquista histórica do povo brasileiro, daí a importância de respeitá-lo e de preservá-lo.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no mês de abril,
quando a sociedade se mobiliza em torno das campanhas relacionadas à saúde, como o “Dia Mundial da
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Saúde”, o “Dia Mundial de Combate ao Câncer” e o
“Dia Mundial da Voz”, não posso me furtar em trazer
ao plenário desta Casa tema de tão relevante importância.
O termo câncer é utilizado de maneira genérica
para representar um conjunto de mais de cem doenças,
incluindo tumores malignos de diferentes localizações.
Importante causa de doença e morte no Brasil, as neoplasias malignas constituem-se na segunda causa de
morte da nossa população, representando quase 17%
de todos os óbitos de causa conhecida.
Inicialmente, cabe observar que a Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída pela Portaria
nº 2.439, do Ministério da Saúde, de 8 de dezembro
de 2005, garante o atendimento integral a todos os
pacientes com câncer, o que inclui ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação
e cuidados paliativos, em todos os níveis de atenção
à saúde, desde a atenção básica até a atenção especializada de média e alta complexidade.
A organização da assistência ao paciente com
câncer, por meio de uma rede de atenção oncológica,
é fundamental para garantir o tratamento integral, uma
vez que os casos de câncer necessitam de mais de
uma modalidade terapêutica oncológica, além de serviços gerais não oncológicos, como consultas, exames
e atendimentos de diferentes proﬁssionais da saúde.
É estimado que, em 2020, o número de novos
casos anuais da doença seja da ordem de 15 milhões,
sendo cerca de 60% desses novos casos em países
em desenvolvimento, segundo dados da Organização
Mundial de Saúde.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, compreender e controlar as doenças malignas
requer, além de conhecimentos cientíﬁcos, orientação
sobre escolhas individuais do estilo de vida. É também
fundamental uma gestão competente e o uso adequado
dos recursos disponíveis para o planejamento, execução
e avaliação das estratégias de controle da doença.
É com base nas informações oﬁciais e na experiência que tenho como médico, como coordenador
que fui do setor de oncologia do maior hospital público
de Sergipe e ex-Secretário de Saúde do meu Estado,
que ratiﬁco aqui, Srªs e Srs. Senadores, a necessidade
iminente, urgente, de levarmos para o nosso Estado
de Sergipe um hospital oncológico, um hospital para
tratamento do câncer. Hospital esse que permita ao
paciente ter acesso a todas as fases de seu atendimento, como manda nossa Constituição, do diagnóstico à
reabilitação, integradas no mesmo local, além de ter
como objetivo a excelência no atendimento. O fomento à pesquisa de referência na área oncológica é um
sonho, Sr. Presidente – um sonho possível.
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No Nordeste, apenas Sergipe e Piauí não possuem unidade hospitalar especializada no tratamento
e no combate ao câncer. Em Sergipe, o número de
novos casos da doença, de acordo com a localização
primária, vem crescendo ano a ano. No nosso Estado,
a população feminina é mais acometida pela doença
que a população masculina. Entre os homens, a maior
incidência é o câncer de próstata e, entre as mulheres, o de mama.
A sociedade sergipana está amplamente mobilizada em torno da campanha em prol da construção do Hospital do Câncer. A “Caravana pela Vida” já
passou por vários Municípios e continua na estrada,
atravessando o Estado, recolhendo assinaturas em
prol dessa causa.
A prevenção e o controle do câncer estão entre
os mais importantes desaﬁos cientíﬁcos da saúde pública de nossa época.
Dessa maneira, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi criado, em 1988, o “Dia Nacional de Combate
ao Câncer”, através da Portaria do Ministério da Saúde
GM nº 707, com o objetivo de ampliar o conhecimento
da população sobre o tratamento e, principalmente,
sobre a prevenção, os aspectos educativos e sociais
na luta contra a doença.
Devemos estar sempre atentos, pois a saúde é
um direito primário, fundamental, absoluto e inviolável,
Sr. Presidente.
Por isso, fazemos esse apelo, para que tenhamos esse sonho materializado, não só para atender
o sergipano, Sr. Presidente, mas, com certeza, atender os irmãos que vêm de outros Estados e que atravessam nossas fronteiras e que sempre foram bem
acolhidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Agradeço ao Senador e médico, Eduardo Amorim.
O próximo inscrito é Senador Walter Pinheiro, da
Bahia, Estado vizinho de Sergipe.
V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, são exatamente 21h25min.
O Supremo Tribunal Federal, meu caro João Pedro,
hoje decidiu por oito votos a um que o piso nacional
do magistério, portanto, tem que ser aplicado; reconheceu-o como piso nacional, uma resposta a uma Adin
patrocinada por cinco Estados da Federação contra o
estabelecimento desse piso.
O SR. PRESIDENTE (Bloco/PT – AM) – Que
boa notícia!
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É
uma grande vitória dessa luta que empreendemos em
prol do piso nacional.
Aqui me recordo, Sr. Presidente, do início dessa
luta em 1997, quando, na bancada do PT na Câmara
dos Deputados, nós participávamos do nosso núcleo
da educação. Chegamos ali, meu caro Ferraço, a produzir uma proposta que hoje está em prática. Naquela época, tínhamos o Fundef; o núcleo a que eu me
referi agora há pouco ousava, já apontando a criação
do Fundeb. Recordo-me muito bem até da condução.
Nessa época, o coordenador do nosso núcleo era o
Deputado Padre Roque, do PT do Paraná.
Em 1999, incorporamos a esse núcleo diversas
ﬁguras que se destacaram na Câmara, na luta pela
educação, como o Deputado Gilmar Machado, o Deputado Pedro Wilson, que aliás já estava antes e que
chegou a ser presidente da Comissão de Educação
da Câmara dos Deputados. Empreendemos a partir
dessa luta do fundo, o estabelecimento de um piso
nacional que permitisse a esses bravos lutadores da
educação um salário digno.
O MEC agora tem que cumprir a sua parte, já sinalizada efetivamente pelo Ministro Haddad, que é o
repasse de R$1 bilhão, para que os Municípios possam
cumprir essa, agora, exigência da lei. Portanto, uma
vitória importante. É fundamental que anunciemos isso
aos quatro cantos deste País, porque isso vale agora
tanto para as grandes cidades como para as pequeninas cidades do Amazonas, da Bahia, o interiorzão do
nosso País. São lugares, meu caro João Pedro, onde
a gente enfrenta muitas diﬁculdades.
No dia em que o Ministro da Educação esteve na
nossa Comissão de Educação do Senado, ﬁz questão
de levantar uma polêmica que discuto há muitos anos:
diz respeito ao transporte escolar, custo/aluno, e a relação entre tamanho e população desses Municípios.
Veja bem, V. Exª, o Município de Lauro de Freitas
– esse mesmo exemplo eu dei ao Ministro Fernando
Haddad – ﬁca próximo à capital; tem 60 quilômetros
quadrados. O Município de Sento Sé, que o povo brasileiro até deve ter ouvido falar, até muito mais do que
Lauro de Freitas, por conta da Barragem de Sobradinho, e por conta do canto de Sá e Guarabyra: “Adeus
Remanso, Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado, Sobradinho, adeus...”, quando aqueles Municípios desapareceram. Não foram para lugar nenhum, desaparecem
do mapa, foram cobertos pelas águas do São Francisco represado, formando o grande lago de Sobradinho.
Hoje, Sento Sé é um outro Município. O Município de
Sento Sé é um dos maiores Municípios da Bahia, tem
quase 14 mil quilômetros quadrados.
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Eu dizia ao Ministro Fernando Haddad, meu caro
Ferraço, que não posso pagar para transporte escolar
a um Município de 60 quilômetros quadrados a mesma
coisa que pago para um Município de 14 mil quilômetros quadrados. É diferente! Imagine o que é transportar
um aluno para o interior de um Município como Sento
Sé, com povoados, talvez, a 200 quilômetros da sede.
Como é que o critério pode ser o mesmo? Reconheceu
o Ministro que há uma certa diferença, mas que precisaríamos ajustar esse valor a outros parâmetros para
chegar à igualdade de tratamento. Ou seja, parâmetros
diferentes para que o tratamento seja igual.
A mesma coisa vale para essa questão do piso
nacional. É importante, devemos festejar essa vitória,
consagrada agora e reaﬁrmada pela decisão do STF,
do piso nacional, que agora vai, meu caro Senador
João Pedro, para R$1.187,14. Essa é uma importante vitória que se deu a partir desse muito importante
debate que travamos aqui, tanto na Câmara quanto
no Senado. E V. Exª também foi parte desse processo,
aﬁnal de contas, quando veio de lá para cá o projeto,
V. Exª aqui já estava e, portanto, pôde contribuir decisivamente para essa aprovação.
Mas quero, Sr. Presidente, na noite de hoje, também
fazer um outro chamamento importante para essa discussão. Espero que, amanhã, a Comissão de Relações
Exteriores e a Comissão de Direitos Humanos nos ajudem
na aprovação de um requerimento que aprovamos hoje
na Comissão de Ciência e Tecnologia para buscar discutir
o Projeto de Lei nº 41, de acesso a informações.
E aqui quero chamar atenção para uma coisa que
foi muito importante, que mostra que a Presidenta Dilma, a cada dia, vai mostrando ao povo brasileiro, e a
nós todos, a sua capacidade, a sutileza, a forma mais
do que espontânea, a forma bonita e altaneira de tratar
determinados assuntos. Esperando um ato rotineiro, o
País assistiu ontem à solenidade que a Presidenta Dilma
promoveu para os novos oﬁciais das Forças Armadas,
aguardada com expectativa por alguns setores, eu diria,
ainda refratários ao Estado de direito conquistado há
mais de um quarto de século, o maior período de vida
democrática de toda a nossa história republicana.
A solenidade surpreendeu exatamente pela galhardia com que a Presidenta a conduziu. Quebrando a
tradição militar e de poder, a Presidenta, que é Comandante-Geral – na linha de “presidente” e “presidenta”,
poderíamos dizer que ela é comandanta, arriscando,
inclusive, uma agressão à nossa língua –, dispensou
as continências de praxe e as substituiu por uma troca
de aperto de mão com os novos oﬁciais.
Esse cumprimento, Ferraço, mostrou a coisa da
relação da proximidade; não foi a coisa fria, tocou nas
pessoas. Como ela se referiu uma vez, trata-se de ir
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além da relação fria, fomentar o calor humano. Foi lá
e parabenizou aqueles jovens oﬁciais não com uma
tradicional reverência à distância, como um superior
olhando agora para os novos oﬁciais, numa posição
muito mais acima, fazendo a tal da continência.
Perseguida, presa e torturada na juventude pela
ditadura dos anos de chumbo de 1964 até 1985, a Presidenta Dilma não fez nenhuma menção à violação aos
direitos humanos que marcaram esse triste período da
nossa história. Mas também não deixou de registrar
com ﬁrmeza que o Brasil corrigiu os rumos equivocados
que haviam sido traçados e reaﬁrmou a sua determinação histórica de um país civilizado e merecedor de
lugar de destaque no concerto das nações.
E abro aspas para trazer aqui uma das falas da
Presidenta:
Um país que conta, como o Brasil, com Forças
Armadas caracterizadas por um estrito apego às suas
obrigações constitucionais é um país que corrigiu seus
próprios caminhos e alcançou elevado nível de maturidade institucional.
Ao assim se expressar, a Presidenta deixa claro
que, em nosso Estado de Direito, não há nenhum espaço para qualquer forma de revanchismo.
Srªs e Srs. Senadores, faço este registro do clima
maduro e altaneiro que caracterizou a solenidade de
promoção dos novos oﬁciais das nossas gloriosas Forças Armadas, realizada ontem no Palácio do Planalto,
para afastar de uma vez por todas as suspeitas de revanchismo que poderiam, talvez na leitura de alguns,
estar inseridas nas entrelinhas do texto da Lei Geral
de Acesso à Informação, cuja relatoria me foi conﬁada
aqui, no Senado, pelo meu Presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Senador Eduardo Braga.
A transparência dos seus objetivos se evidencia
com a audiência pública conjunta que vamos realizar
no próximo dia 14, lá na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na
oportunidade, representantes da sociedade civil terão
oportunidade de apresentar suas eventuais sugestões
ou eventuais aperfeiçoamentos ao texto.
Contribuições virão também de convidados para
essa audiência: o ilustre baiano, ﬁgura por quem tenho
muito apreço, o Ministro-Chefe da Controladoria-Geral
da União, Jorge Hage Sobrinho, que faz um excelente
trabalho na CGU; o Diretor Executivo da ONG Transparência Brasil, Cláudio Abramo; o Chefe do Departamento de Comunicações e Documentação do Ministério de
Relações Exteriores, Embaixador Hélio Vítor Ramos
Filho; e o Coordenador do Setor de Comunicação e
Informação da UNESCO, Guilherme Canela Godoi.
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O PL nº 41, de 2010, regulamenta artigos da
Constituição Federal que dizem respeito à garantia
de informação, obrigando órgãos públicos a considerarem a publicização, a publicidade como regra, e o
sigilo, como exceção.
Transparência, Estado de Direito Democrático e
o aperto de mão a que me referi da Presidenta Dilma,
o contato direto. Num País, Senador João Pedro, onde
se fala tanto de acessar a Internet, de poder ver as coisas na hora, instantaneamente, on-line, por que os atos
dos homens públicos, das instituições públicas, não
podem ser disponibilizados para que todos, de forma
instantânea, possam acompanhar e ﬁscalizar?
Essa lei vai facilitar o acesso de qualquer cidadão
a informação de seu interesse ou de interesse público gestada em todas as esferas do Poder Público. Ela
será algo extremamente importante para fomentar no
País a cultura da transparência, para consolidar essa
cultura, principalmente a cultura de controle social da
Administração Pública.
Não será, portanto, uma lei voltada apenas para
o passado, como muitos temem. Essa é uma lei para
o presente e para nos armar para o futuro. É uma lei
para o acesso a registros que já fazem parte da nossa
História, mas também para o cidadão saber controlar
como estão sendo investidos os recursos públicos pelo
Governo de agora em diante.
A Lei de Acesso à Informação não representa
qualquer ameaça e tampouco vingança a quem quer
que seja, até porque estabelece que a liberação da informação solicitada passará por critérios minuciosos,
eu diria até rigorosamente minuciosos, obedecendo
a três níveis de classiﬁcação de informações. Esses
níveis são o ultrassecreto, o secreto e o reservado.
Seus prazos de sigilo poderão ser, respectivamente,
25, 15 e cinco anos, prazos estes que ainda podem
ser renovados uma vez, e, só então, a informação será
deﬁnitivamente tornada pública.
Incluem-se nesse rol informações que possam pôr
em risco a defesa, a soberania, planos operacionais e
estratégicos das Forças Armadas ou até informações
que possam prejudicar nossas relações internacionais,
informações de caráter privado, algo que possa causar
prejuízos a projetos de pesquisa e de desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico, algo que ponha em risco a
segurança das instituições, das autoridades nacionais
e estrangeiras e de seus familiares e também aquelas
informações que, porventura, possam comprometer a
atividade de inteligência, bem como de investigações
ou ﬁscalizações em andamento. Nesse caso, podem
ainda ser incluídos nesse rol o sigilo de justiça, os
segredos industriais e as informações pessoais, re-
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lacionadas à intimidade, à vida privada, à honra e à
imagem da pessoa.
Portanto, preservamos isso. Meu caro João Pedro, como se observa, há proteção legítima para todo
um elenco de informações, por suas mais diversas razões. Elas continuarão sob embargo no devido prazo
do estabelecimento da Lei. Aí, tranquilamente, não há
sentido em dar proteção a informações, por exemplo,
de licitações ou de compra de um equipamento feita
por uma empresa de Governo. E, por exemplo, não
se pode pretender esconder da sociedade informação
sobre qualquer tipo de violência praticada por agentes públicos ou condutas que impliquem violação dos
direitos humanos. Tudo isso tem de estar à luz do dia.
Mais do que coibir essas práticas, a intenção dessa Lei
é inibir, é evitar, é banir isso de uma vez por todas.
O mesmo podemos aﬁrmar em relação ao projeto
que cria, por exemplo, a Comissão da Verdade, que tramita na Câmara dos Deputados. Não existe, no projeto,
qualquer ideia de revanchismo contra quem quer que seja,
mas o que se quer, única e exclusivamente, é saber a
verdade, até mesmo para registro nos anais da história,
sobre o que se passou nos calabouços dos órgãos de
repressão do regime militar. Aliás, a bem da verdade, é
bom que se diga que não houve repressão somente militar. Assistimos a uma repressão patrocinada por outros
segmentos neste País ao longo de todos esses anos.
Por isso, meu caro Presidente, quero encerrar,
dizendo que é fundamental que aprovemos essa Lei
aqui, para ir ao encontro do grande dia 3 de maio, Dia
Internacional da Liberdade de Expressão, do acesso à
informação, para entregar ao País essas legislação.
Por isso, estou provocando este debate na próxima quarta-feira, certo de que, efetivamente, teremos
oportunidade de entregar a referida Lei para os brasileiros e de apontar para o mundo inteiro que o Brasil
não tem receio de que todos os atos praticados por
governantes, por homens públicos, sejam tornados
públicos, pois eles podem e devem ser acompanhados
instantaneamente por todo o povo brasileiro.
É esse o objeto, Sr. Presidente, dessa nossa iniciativa; é esse o desejo que trago à tribuna nesta noite.
E quero dizer ao povo que nos assiste: não há por que
temer. Neste exato momento, a TV Senado nos mostra
plenamente, de corpo e alma, abertos, dizendo como
votamos, de que forma nos posicionamos, qual o nosso
nível de pensamento, como nos expressamos, o que
defendemos, quais os compromissos que assumimos e
como e de que forma nós os estamos honrando. Essa
mesma coisa tem de ser feita com os atos dos homens
públicos que ocupam todos e quaisquer cargos em
quaisquer esferas públicas em nosso País.
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Por esse motivo, a Lei de Acesso à Informação é
fundamental para que este País continue consolidando sua democracia, cada vez mais coibindo práticas
nefastas de corrupção, que só agridem a população e
prejudicam o povo brasileiro.
Esse é o desaﬁo, Sr. Presidente, que espero, na próxima quarta-feira, debater nesta Casa. Quem sabe, até o
dia 3 de maio, teremos a oportunidade de ver o Plenário
aprovar essa matéria? Essa matéria, assim, irá à sanção, e será entregue ao Brasil e ao mundo uma Lei que,
de uma vez por todas, coloca transparência em todos os
atos, em todas as esferas, para todos os ocupantes de
cargo público ou de mandatos em nosso País.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer, nesta
noite, reaﬁrmando nossa alegria com essa importante
vitória que anunciei aqui, no início do meu pronunciamento: a decisão importante do STF, garantindo que
aquele que verdadeiramente faz a educação no País
tenha direito a um piso nacional digno. Com isso, continuaremos, cada vez mais, valorizando essa peça fundamental na educação, que é o professor.
Boa noite!
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Parabéns pelo pronunciamento, Senador Walter Pinheiro!
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
V. Exª tem 20 minutos regimentais.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador
João Pedro.
Srªs e Srs. Senadores, inicio a minha manifestação me associando a essa boa notícia que, em bom
tempo, o Senador Walter Pinheiro socializa e compartilha não apenas com o Senado, mas com os brasileiros que acompanham a TV Senado. Em bom tempo,
o Supremo Tribunal Federal decidiu em favor do magistério, dos nossos professores, das nossas professoras, que fazem de sua vida este ideal extraordinário
na transferência da informação, do conhecimento, do
aprendizado, base fundamental para que possamos
dar um salto de qualidade em nosso País. Eu me associo, Senador Walter Pinheiro, com entusiasmo, a essa
que é uma decisão que justiﬁca, que dá dignidade aos
nossos professores. Evidentemente, agora precisamos
continuar lutando para que esse piso possa se expandir a ﬁm de que possamos ter os nossos professores
reconhecidos, não apenas reconhecidos pelo discurso,
mas reconhecidos por uma remuneração adequada,
justa, compatível, que lhes dê condição de cuidar das
suas famílias com dignidade, que lhes dê condição de
transformar os seus sonhos em realidade.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu trago à
contribuição do Senado da República uma manifestação
e uma fundamentação para uma proposta de emenda
constitucional que protocolei no dia de ontem e que tem
o sentido de corrigir uma das mais amplas reﬂexões que
todos nós, no dia a dia, ouvimos da população brasileira
e, no meu caso especíﬁco, da população capixaba: tem
a ver, Sr. Presidente, com a lentidão da nossa Justiça,
que, com toda razão, tem sido alvo permanente de queixa por grande parte da sociedade brasileira.
E aqui a minha avaliação pessoal, que não é sem
motivo e sem razão: sabemos todos que os processos
se arrastam por anos e, às vezes, por décadas nas
várias instâncias do Poder Judiciário, em muito contribuindo não apenas para a sensação de impunidade,
Senador Walter Pinheiro, mas, em muitos casos, uma
sensação que se torna incerteza na ausência de vermos a justiça ser efetivada.
Como recentemente muito bem lembrou o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar
Peluso: o nosso País é o único do mundo que, em seu
sistema de justiça, tem quatro instâncias recursais,
como se tivéssemos aqui uma jabuticaba brasileira,
arrastando, atrasando e possibilitando o que é prático,
excessivo e abusivo de recursos; e, na verdade, uma
manobra estratégica para atrasar ao máximo os processos e furtar-se do cumprimento da lei.
Precisamos, sim, encontrar mecanismos, alternativas, caminhos que gerem a efetividade das decisões
em segunda instância, respeitando-se, evidentemente,
sempre, como premissa, o Estado do direito democrático e, sobretudo, o direito que todos têm de fazer sua
ampla defesa. Mas, na prática, essa é uma manobra
que alimenta a impunidade e que tem sobrecarregado,
de forma inaceitável, os tribunais superiores.
Pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas
mostra que, praticamente, 92% dos processos que
chegaram ao Supremo Tribunal Federal, entre 1988
e 2010, foram recursos judiciais. Detalhe importante,
Sr. Presidente: 90% desses recursos foram impetrados pelo Poder Público, que é o maior cliente do Poder Público. Precisamos, então, racionalizar o sistema
processual brasileiro.
Outro dado que merece atenção: o Supremo tem
recusado nada menos do que 80% dos recursos que
analisa, o que reforça a impressão de que os processos poderiam, realmente, ser decididos em segunda
instância, compartilhando com os tribunais de Justiça,
compartilhando com os Estados e reforçando o pacto
federativo brasileiro.
Foi justamente nesse sentido que protocolamos,
ontem, uma proposta de emenda constitucional. E essa
proposta tem por inspiração a manifestação do Minis-
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tro Cezar Peluso, que, na abertura do ano judiciário,
motivou os demais Poderes, como o nosso, como a
Câmara, como o Executivo, a, juntos, unirmos nossos
esforços para que, juntos, possamos ediﬁcar o terceiro pacto republicano, que gerou mudanças e reformas
muito importantes nos anos anteriores.
A proposta, Sr. Presidente, vem sendo chamada
pela imprensa de PEC dos Recursos. Ela prevê que
o recurso extraordinário seja transformado em ação
rescisória extraordinária, e o recurso especial, em
ação rescisória especial. Na prática, isso quer dizer
que qualquer processo julgado em segunda instância
poderá produzir efeito imediato, independentemente do
prosseguimento da discussão no Superior Tribunal de
Justiça ou mesmo no Supremo Tribunal Federal.
É inquestionável o ganho em termos de agilidade e de velocidade. Tomemos o exemplo recente
da Lei da Ficha Limpa, que rendeu tanta polêmica e
tanta frustração a tantos e tantos brasileiros como eu
e como V. Exª, que esperavam que a Ficha Limpa estivesse efetivada.
A extinção dos recursos especiais extraordinários teria garantido validade imediata para a lei, pois
o trânsito em julgado dos processos já teria ocorrido
nas instâncias inferiores. O direito de defesa dos candidatos, eventualmente afastados pela Lei da Ficha
Limpa, estaria assegurado com a possibilidade de
ações rescisórias.
Há que se ponderar que fortalecer os tribunais de
Justiça e os tribunais regionais federais, num País de dimensão continental, como é o Brasil, é compartilhar, com
certeza, maior parcela de responsabilidade com os Estados,
fortalecendo-se, como eu disse aqui, o pacto federativo.
Ao examinar a proposta que ora apresentamos,
devemos considerar e levar em conta também os ordenamentos jurídicos de outros países. Vários deles
permitem que as partes suscitem questões constitucionais por meio de ações autônomas, ajuizadas perante a
Corte constitucional após o encerramento do processo
nas instâncias ordinárias. É, por exemplo, o caso da
reclamação constitucional do Direito alemão.
As inovações sugeridas por S. Exª o Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cesar Peluso,
e incorporadas em minha proposta de emenda constitucional dos recursos não conﬁguram, portanto, algo
inaudito. Não estamos inventando a roda; estamos,
sim, valendo-nos de boas experiências mundo afora,
que têm produzido excepcionais resultados para todos
aqueles e aquelas que reclamam por uma Justiça mais
célere, mais veloz, que se possa efetivar.
É certo e é verdade que, a partir da reforma do
Poder Judiciário, aprovada em 2004, muito já se fez para
modernizarmos e acelerarmos a tramitação de ações
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judiciais. Considero e tenho por juízo que a instituição
da súmula vinculante foi essencial para resolver, com
um único veredicto, processos iguais, que se multiplicavam. A adoção do mecanismo de repercussão geral
foi outro avanço importante para esvaziar um pouco
as gavetas do Judiciário brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
brasileiros e brasileiras que nos acompanham pela
TV Senado, de acordo com o Relatório de Atividades
do Supremo Tribunal Federal de 2010, tais inovações
possibilitaram uma redução de quase 40% no número
de recursos extraordinários e agravos de instrumento,
que chegam anualmente à Suprema Corte.Com isso, o
tribunal pode, hoje, dedicar mais tempo ao julgamento
de questões de maior envergadura, de maior relevância, como é sua competência constitucional.
É inegável, no entanto, que a reforma de 2004
ainda precisa, e muito, ser aprofundada, para que
possamos não apenas acelerar, mas também simpliﬁcar, mas também racionalizar o sistema processual
da Justiça brasileira.
Dessa forma, achamos que as gavetas da Justiça brasileira seriam menos abarrotadas. E até mesmo
chamo a atenção para levantamento divulgado pelo
Conselho Nacional de Justiça: o Judiciário passou
longe de cumprir a meta de julgar todos os processos
que chegassem aos tribunais em 2010. Outra meta
traçada pelo próprio Judiciário: em 2010, quando se
previa julgamento de 1,2 milhão ações, ajuizadas até
2006, só 546 mil foram julgadas.
Coibir, portanto, condutas protelatórias e desafogar os tribunais superiores julgo ser essencial, repito,
para termos uma Justiça mais célere e mais eﬁciente.
É esse um dos caminhos, seguramente, apontados
pelo Terceiro Pacto Republicano, que envolve os três
Poderes constituídos.
Portanto, registro aqui ainda a necessidade de se
reduzir o número de ações judiciais da União. Estudo
recente do Conselho Nacional de Justiça indica que o
setor público federal responde por mais de um terço do
movimento de processos em todo o Judiciário.
Outro dado que preocupa: 5% dos casos que vão
parar no Supremo Tribunal Federal tiveram como origem
os Juizados Especiais de Pequenas Causas, ou seja, esses tribunais vêm deixando de cumprir seu papel primordial, de julgar, com base em rito sumário, as ações mais
corriqueiras para desafogarmos nosso Judiciário.
O certo é que há muito por caminhar. Há muito
por caminhar, Sr. Presidente, no sentido de uma Justiça
mais ágil. Essa é uma reclamação que recebemos no
dia a dia, no contato com as nossas lideranças comunitárias, com os movimentos populares. É mesmo um
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sentimento e uma convicção da própria Justiça, que
tem reconhecido isso.
Portanto, este é o momento de debatermos com
maior profundidade a necessidade de agilizarmos o
processo, o sistema processual do nosso País, o que
poderia signiﬁcar um ganho inestimável também para a
segurança jurídica do nosso País e para o aperfeiçoamento do Estado de Direito, tendo em vista a efetividade
daquilo que fosse decidido em segunda instância.
É essa, portanto, Sr. Presidente, a contribuição que
trago nesta noite de quarta-feira à consideração dos Srs.
Senadores, da nossa Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, para que o bom debate possa nos levar ao aperfeiçoamento e ao aprimoramento da Justiça brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Ricardo Ferraço, pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – 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 Senadoras, Srs. Senadores, o Excelentíssimo Senhor
Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, teve
a delicadeza de encaminhar-me, recentemente, uma
cópia do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público para o período 2010–2015.
Esse primeiro trabalho de gestão estratégica
do órgão cheﬁado pelo Dr. Gurgel tem o objetivo de
incorporar modernos mecanismos de planejamento
e de proporcionar contínua e sistemática evolução
orgânica ao Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP). Pretende-se com isso, é claro, assegurar ao
órgão cada vez maior eﬁciência no cumprimento de
sua missão constitucional.
Não apenas na iniciativa de realizar esse sério
trabalho, mas também no seu rico conteúdo, evidenciase a consciência que tem o CNMP do seu desaﬁo de
fortalecer e aprimorar o Ministério Público brasileiro,
assegurando sua autonomia e unidade. Sabe muito
bem o CNMP que esse é o caminho para que o Ministério Público do País tenha uma atuação cada vez
mais responsável e socialmente mais efetiva.
De outra parte, é por conhecer a dimensão do
desaﬁo que pesa sobre seus ombros, por saber da relevância do trabalho do Ministério Público para o bemestar de todos os cidadãos brasileiros, que o Conselho
Nacional que exerce o controle sobre essa importante
instituição empenha-se permanentemente em estreitar
seu diálogo com o conjunto da sociedade.
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Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
a percepção do Conselho Nacional do Ministério Público de sua necessidade de dispor de um instrumento
de planejamento estratégico derivou da constatação
de que, hoje em dia, cada vez mais, as organizações
vêm se deparando com novos desaﬁos, diﬁculdades,
ameaças e oportunidades, situações, enﬁm, com as
quais elas nunca antes haviam se defrontado.
Um dos desaﬁos mais sentidos reside no fato de
que as organizações nem sempre conseguem obter
informações que lhes possibilitem interpretar e decidir o que as está afetando, além de não conseguirem
implementar suas estratégias de atuação.
É em face dessa realidade que adquire relevo a
adoção de metodologia especíﬁca, a exemplo do Balanced Scorecard (BSC), que é uma metodologia de
gestão da estratégia que aborda os insumos estratégicos, a exemplo da visão de futuro e dos direcionadores organizacionais, e os traduz em objetivos que
promovem desempenho, assertividade na utilização de
recursos e ampla mobilização das organizações em
torno dos direcionadores previamente deﬁnidos.
Sentindo agudamente a necessidade de aumentar
a eﬁcácia de sua atuação, e percebendo o papel central
da estratégia na consecução desse objetivo, organizações em todo o mundo têm buscado colocar a estratégia
no centro dos seus modelos de gestão. Ao fazê-lo, seu
propósito é, obviamente, assegurar que a estratégia,
como instrumento de comunicação e gestão, chegue a
todos os níveis da organização e seja compartilhada.
Esse é, precisamente, o passo que está sendo
dado pelo Conselho Nacional do Ministério Público neste
momento. O órgão percebeu que, para dar continuidade
ao cumprimento da sua missão institucional, necessitava reavaliar e traçar diretrizes para elaboração do seu
planejamento estratégico. E, para viabilizar essa tarefa,
o CNMP foi buscar assessoramento técnico altamente
especializado na elaboração do sistema de planejamento
e na implementação de sua gestão estratégica.
Sr Presidente, muitos são os benefícios a serem
colhidos com a introdução de modelo de gestão da estratégia ajustado à metodologia do Balanced Scoreboard (BSC). Para destacar apenas uns poucos, menciono
que esse tipo de modelo de gestão permite identiﬁcar
melhor as partes interessadas, em confronto com os
serviços que vêm sendo oferecidos; subsidiar a tomada de decisão baseada em dados e fatos, e não em
avaliações subjetivas; ampliar a percepção estratégica
em todos os níveis hierárquicos; buscar a eﬁciência no
emprego dos recursos; discutir a alocação de recursos
tendo em vista a relação de causa e efeito entre cada
alternativa de alocação e os objetivos pretendidos;
fortalecer a doutrina de gestão por projetos, alinhada
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à política de qualidade; indicar onde devem ser feitas
melhorias e como elas estão acontecendo na prática;
proporcionar oportunidades para um aprendizado contínuo a partir da identiﬁcação dos vetores que agregam
qualidade às atividades da organização.
O Conselho Nacional do Ministério Público sabe
que o sucesso na implementação de seu planejamento
estratégico dependerá da capacidade do órgão de pôr
em prática todas as recomendações nele contidas no
ritmo que lhe seja mais adequado. E que, para que isso
aconteça, os líderes da instituição devem conduzir esse
processo comunicando a estratégia e deixando clara a
visão dos objetivos que o Conselho quer atingir. Desse
modo, será possível mobilizar todos os servidores em
torno desses objetivos comuns.
O que quero deixar aqui registrado, Senhoras e
Senhores Senadores, é a ousadia, a visão de futuro, a
sintonia com as tendências mais modernas na gestão
das organizações que levaram o Conselho Nacional do
Ministério Público a elaborar o seu primeiro trabalho
de gestão estratégica, o planejamento estratégico do
órgão para o período 2010–2015.
Por isso, apresento meus calorosos cumprimentos
ao Dr. Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, e aos demais membros do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Não havendo mais oradores e nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos
da nossa sessão do dia de hoje, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 105, de 2011, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2010.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 106, de 2011, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos,
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que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2010.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 107, de 2011, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2011.
4
PARECER Nº 52, DE 2011
Discussão, em turno único, do Parecer nº
52, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, que submete à apreciação do Senado Federal 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.
5
PARECER Nº 53, DE 2011
Discussão, em turno único, do Parecer nº
53, de 2011, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
ELVINO DE CARVALHO MENDONÇA para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE
do Ministério da Justiça, na vaga do Senhor
César Costa Alves de Mattos.
6
REQUERIMENTO Nº 271, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 271, de 2011, de autoria do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 3, de 2007 (tramitando em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2007),
além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 1
minuto).
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