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Ata da 59ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 28 de abril de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Marta Suplicy, e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Geovani Borges,
Anibal Diniz e Antonio Carlos Valadares
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto
e encerra-se às 19 horas e 31 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) –Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 202, DE 2011
Dispõe sobre o procedimento de revista em visitantes que ingressem no estabelecimento penal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regula o procedimento de revista
do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos
que visitem o preso no estabelecimento penal, nos termos do arts. 41, X, e 52, III, da Lei nº 7.210, de 11 de
julho de 1984 – Lei de Execução Penal.
Art. 2º A revista para ingresso no estabelecimento penal das pessoas mencionadas no art. 1º desta
Lei deverá ser feita por meio de detectores de metais
ou por outro equipamento capaz de identiﬁcar armas,
explosivos, aparelhos telefônicos, drogas e outros objetos ilícitos.
Art. 3º Quando houver necessidade, a revista poderá ser feita manualmente, observadas as seguintes
condições:
I – ineﬁcácia ou insuﬁciência dos equipamentos mencionados no art. 2º;
II – fundada suspeita de que o visitante porta substâncias ou objetos proibidos ou que possam colocar
em risco a ordem e a segurança do estabelecimento penal.
Art. 4º Recaindo a revista manual sobre visitante
mulher, o procedimento será realizado exclusivamente
por agente do mesmo sexo.
Art. 5º Se, em casos de extrema e comprovada
necessidade, o visitante for instado a se despir total
ou parcialmente, o procedimento será realizado em
local reservado, preservando-se a honra e a dignidade da pessoa revistada, observado, ainda, o disposto
nos arts. 3º e 4º.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, a revista será registrada em livro próprio, com a
justiﬁcativa para a adoção da medida e as assinaturas
do agente que a realizou e do visitante.
Art. 6º Os arts. 240 e 244 do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passam a vigorar com as seguintes modiﬁcações
e acréscimos:
“Art. 240. ..............................................
..............................................................
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém
oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do §1º deste artigo, observado o disposto no parágrafo único
do art. 244.” (NR)
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“Art. 244. ..............................................
Parágrafo único. Se a busca pessoal recair sobre mulher, o procedimento deverá ser
realizado por autoridade ou agente do mesmo
sexo.” (NR)
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei de Execução Penal garante ao preso o direito de visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, X). Na
verdade, trata-se de um direito social, na medida em
que vai além do interesse individual do preso, alcançando a proteção da família e a preservação da rede
social de apoio à pessoa encarcerada, que um dia
sairá da prisão.
São frequentes, no entanto, denúncias de que
muitos presídios brasileiros submetem os visitantes a
procedimentos vexatórios de revista. O II Relatório da
Caravana Nacional de Direitos Humanos – uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados – noticia práticas de revista em que
mulheres são desnudadas, “com a exigência de ﬂexões e arregaçamento da vagina e do ânus”. É o que
se convencionou chamar de “revista íntima”.
Em uma penitenciária do Rio Grande do Sul,
os membros da citada Caravana ﬁzeram o seguinte
relato:
Após conversar com os presos que ali
estavam, inspecionamos as galerias e conversamos com presos nas grades que dão acesso
a elas. As reclamações mais insistentes relacionavam-se com as humilhações impostas
quando da revista aos seus familiares. Muitos
presos relataram que suas esposas já entram
no presídio chorando após tudo o que sofrem
nas revistas com desnudamento.
Não ignoramos o fato de que, nos dias de visita, pode ocorrer que familiares e amigos do preso
venham a introduzir objetos proibidos no presídio.
Infelizmente, a ilicitude praticada por alguns gera
consequências drásticas para toda uma coletividade. Essa não é, porém, justiﬁcativa plausível para a
realização de revistas tão constrangedoras sobre o
conjunto dos visitantes.
Sendo assim, embora reconhecendo que a preservação da ordem e da disciplina do estabelecimento
penal é um dever do Estado, acreditamos que a revista
manual em mulheres só poderia ser realizada em situações justiﬁcadas, quando houver fundada suspeita
de que a visitante traga consigo algum objeto ilícito, e
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não como regra indiscriminada. Ademais, por seu caráter invasivo, tal procedimento deveria ser adotado
em última instância, isto é, quando outras técnicas de
revista se mostrarem insuﬁcientes. Importante, ainda, que o presídio disponha de local adequado para
a realização da medida, especialmente nos casos de
desnudamento do visitante.
Nesse sentido, a proposição ora apresentada
estabelece que, como regra, os visitantes devem ser
revistados por meio de detectores de metal ou de outros equipamentos aptos à identiﬁcação de drogas e
objetos ilícitos. Caso o agente penitenciário julgue que
a revista por equipamento eletrônico é insuﬁciente, e
havendo fundada suspeita de comportamento ilícito
por parte do visitante, a revista manual poderia ser
executada. Nessa hipótese, recaindo a revista sobre
mulher, o procedimento há de ser realizado por autoridade ou agente do mesmo sexo.
Em casos extremos que exijam o desnudamento do visitante, o procedimento deverá ser realizado
em local reservado, de modo a minimizar o constrangimento imposto aos familiares e amigos do preso,
cabendo à Administração registrar o ocorrido em
livro próprio, com a justiﬁcação para a adoção da
medida e as assinaturas do agente que a realizou
e do visitante.
Construímos, assim, uma solução de equilíbrio
entre dois valores igualmente relevantes: de um lado,
a ordem do estabelecimento penal, de outro, a intimidade, a honra e a dignidade do visitante. Hoje,
infelizmente, a pretexto de manter a ordem prisional,
a conta tem sido paga exclusivamente pelos visitantes. Ora, o Estado deve oferecer contrapartidas
mínimas, dotando os seus estabelecimentos prisionais de recursos humanos e logísticos adequados.
Referimo-nos claramente à aquisição de detectores
de metais ou de aparelhos de raio X, bem como ao
treinamento e capacitação dos servidores que farão
a revista íntima, em casos de extrema e comprovada necessidade.
Pretendemos evitar, assim, que o procedimento
de revista seja utilizado como punição ou como desincentivo ao direito de visita. Sabemos que a população
humilde é a que mais sofre com os procedimentos ilegais de revista.
Entendemos, outrossim, por coerência, que a
busca pessoal de que trata os arts. 240 e 244 do
Código de Processo Penal, uma vez recaindo sobre
mulher, deveria ser realizada por autoridade ou agente do mesmo sexo. De triste lembrança, para nós, o
episódio divulgado pelos meios de comunicação em
que uma escrivã da polícia civil de São Paulo implora
para ser submetida à busca por outra mulher. Todavia,
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seus apelos foram totalmente ignorados, vindo a ser
despida à força por delegados e outros policiais que
acompanhavam a diligência.
O presente projeto de lei pretende, assim, aperfeiçoar a legislação penitenciária e processual penal,
combatendo práticas ilegais e vergonhosas.
Sala das Sessões, – Senadora Marta Suplicy.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI 7.210, DE 1984
....................................................................................
Art. 41 – Constituem direitos do preso:
....................................................................................
X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão
da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal,
ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes
características:
....................................................................................
III – visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas;
....................................................................................
DECRETO-LEI 3.689 DE 1941
....................................................................................
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando
fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos;
c) apreender instrumentos de falsiﬁcação ou de
contrafação e objetos falsiﬁcados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a ﬁm delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas
ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita
de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil
à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo
arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a
f e letra h do parágrafo anterior.
....................................................................................
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Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 203, DE 2011
Altera a redação do art. 3º da Lei nº
5.768, de 20 de dezembro de 1971, para
estabelecer que independe de autorização
a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio realizado por pessoa jurídica
de direito público, diretamente ou com o
auxílio de entidades ou associações sem
ﬁns econômicos na sua organização ou
gerenciamento, como meio auxiliar de ﬁscalização ou arrecadação de tributos de
sua competência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 3º da Lei nº 5.768, de
20 de dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º ...................................................
I – a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio realizado por pessoa jurídica de
direito público, diretamente ou com o auxílio
de entidades ou associações sem ﬁns econômicos na sua organização ou gerenciamento,
nos limites de sua jurisdição, como meio auxiliar de ﬁscalização ou arrecadação de tributos
de sua competência;
..................................................... (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A redação atual do inciso I do art. 3º da Lei nº
5.768, de 20 de dezembro de 1971, tem gerado dúvidas
quanto a sua interpretação. Embora a norma estabeleça que a distribuição gratuita de prêmios mediante
sorteio realizado por pessoa jurídica de direito público,
como meio auxiliar de ﬁscalização ou arrecadação de
tributos de sua competência, independe de autorização,
o setor da Caixa Econômica Federal que administra
os planos de sorteio entende que o simples auxílio de
entidades sem ﬁns econômicos no gerenciamento dos
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sorteios instituídos por entes públicos afasta a desnecessidade de autorização.
A redação que propomos para o dispositivo, ao
afastar dúvidas quanto a sua correta interpretação,
permitirá que mais entes públicos implementem essa
forma indireta de ﬁscalização e incremento da arrecadação de tributos.
Vale lembrar que o auxílio na administração e
gerenciamento dos planos de sorteio por entidades
sem ﬁns econômicos representa importante redução
de custos para a administração pública.
Por acreditar que a medida proposta contribui
para aperfeiçoar a legislação, contamos com o apoio
dos ilustres pares para sua aprovação. – Senadora
Ana Amelia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI NO 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
Abre a legislação sôbre distribuição
gratuita de prêmios, mediante sorteio, valebrinde ou concurso, a título de propaganda,
estabelece normas de proteção à poupança
popular, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Distribuição Gratuita de Prêmios
....................................................................................
Art 3º Independe de autorização, não se lhes
aplicando o disposto nos artigos anteriores:
I – a distribuição gratuita de prêmios mediante
sorteio realizado diretamente por pessoa jurídica de
direito público, nos limites de sua jurisdição, como meio
auxiliar de ﬁscalização ou arrecadação de tributos de
sua competência;
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 204, DE 2011
Adiciona o inciso VIII no art. 1º na Lei
nº 8.072 de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos) para prever os delitos de concussão,
corrupção passiva e corrupção ativa como
crimes hediondos e aumenta a pena dos
delitos previstos nos arts. nº 316, 317 e 333
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho
de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), passa a vigorar
acrescida do seguinte inciso VIII:
“ .............................................................
VIII – concussão (art. 316, caput), corrupção passiva (art. 317, caput) e corrupção
ativa (art. 333, caput)”. (NR)
Art. 2º Os arts. 316, caput; 317, caput, e 333 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 316 ................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos, e multa. (NR)
..............................................................
Art. 317 .................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos, e multa. (NR)
..............................................................
Art. 333 .................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos, e multa”. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O projeto que ora se propõe tem como objetivo
dar um primeiro passo no sentido de operar mudanças
nas diretrizes do Direito Penal Brasileiro. Isso porque,
há muito se sabe que a nossa legislação infraconstitucional e, em especial o Código Penal, inﬂuenciado
pelos ideais do liberal-individualismo, tem dado respostas duras e diretas aos crimes contra a pessoa e
contra o patrimônio individual, deixando quase a descoberto a proteção dos interesses difusos dos cidadãos e atenuando as penalidades aos delitos contra
o patrimônio público.
Essa situação tem, inclusive, gerado uma sensação de que crimes hediondos são apenas aqueles
cometidos com violência física direta, ocasionando
repulsa nos cidadãos em razão dessa violência.
No entanto, a mudança paradigmática que se
busca, intenta mudar essa imagem, pois entende-se
que, para além dos delitos já tradicionalmente entendidos como hediondos, deve-se perceber a gravidade
dos crimes que violem direitos difusos, coletivos e que
atingem grandes extratos da população.
Tal concepção, antes de ser inédita, já permeava
as reﬂexões dos pensadores nos primórdios do Estado
Moderno, como bem revela Thomas Hobbes em sua
famosa obra Leviatã:
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“podemos comparar os crimes em função do malefício de seus efeitos. Em primeiro
lugar, o mesmo ato, quando redunda no prejuízo de muitos, é maior do que quando redunda em dano para poucos. Portanto, quando
um ato é prejudicial, não apenas no presente
mas também, pelo exemplo, no futuro, ele é
um crime fértil, que se multiplica em prejuízo
de muitos, ao passo que no segundo caso o
ato é estéril.
(...)
Também os atos de hostilidade à situação presente do Estado são crimes maiores
do que os mesmos atos praticados contra
pessoas privadas, porque o prejuízo se estende a todos.
(...)
Também o roubo e dilapidação do tesouro ou da renda pública é um crime maior
do que roubar ou defraudar um particular,
porque roubar o público é roubar muitos ao
mesmo tempo.
E também a usurpação fraudulenta de
um ministério público, a falsiﬁcação de selos
públicos ou da moeda nacional é mais grave
do que fazer-se passar pela pessoa de um
particular, ou falsiﬁcar seu selo, porque a primeira fraude vai prejudicar a muitos” (HOBBES, Thomas. Leviatã: ou Matéria, Forma e
Poder de um Estado eclesiástico e civil. Trad.
João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da
Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1996. col. Os
Pensadores).
Com efeito, esse é o caso dos crimes de concussão, corrupção passiva e corrupção ativa, nos quais
o legislador penal liberal acaba atribuindo uma pena
muito baixa, dando a impressão de que se trata de um
delito de pouca gravidade.
Nesse sentido, Lenio Streck demonstra que:
“A transferência desta – ainda não resolvida – controvérsia para as práticas legislativas
e judiciais faz com que surjam leis (...) em que
bens jurídicos que claramente traduzem interesses de grandes camadas sociais são
rebaixados axiologicamente e equiparados a outros bens de relevância individual,
privilegiando-se o individual em detrimento do
coletivo...” (Cf. STRECK, Lenio Luiz. Bem jurídico e Constituição: da proibição de excesso
(übermassverbot) à proibição de proteção deﬁciente (untermassverbot) ou de como não
há blindagem contra normas penais inconstitu-
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cionais. Disponível em: www.leniostreck.com.
br. Acesso: abril/2011).
Ora, é cediço que a efetividade da Constituição
reclama uma proteção suﬁciente dos bens jurídicos
mais relevantes, o que inclui os de natureza transindividual, difusa e coletiva, pois é sabido que, com o
desvio de dinheiro público, com a corrupção e suas
formas aﬁns de delitos, faltam verbas para a saúde,
para a educação, para os presídios, para a sinalização
e construção de estradas, para equipar e preparar a
polícia, além de outras políticas públicas.
O resultado prático dessa situação é a morte diária de milhares de pessoas que poderiam estar vivas
caso o Estado cumprisse a Constituição e garantisse a
concretização de seus direitos fundamentais sociais.
Do mesmo modo, não se ignora que esse problema é deveras complexo, mas isso não deve implicar
em apatia e ausência de ação. Por isso, entende-se
que as modiﬁcações aqui propostas tem o singelo escopo de chamar a atenção para o grau de gravidade
e hediondade dos delitos que atingem bens jurídicos
de índole difusa e coletiva. E dessa tarefa, o legislador
não pode se furtar.
Por essas razões, julgo que essa alteração seja
premente e rogo os ilustres Pares a apoiá-la. – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição
Federal, e determina outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipiﬁcados no Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de
6.9.1994)
I – homicídio (art. 121), quando praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualiﬁcado (art.
121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº
8.930, de 6.9.1994)
II – latrocínio (art. 157, § 3o, in ﬁne); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
III – extorsão qualiﬁcada pela morte (art. 158, §
2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
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IV – extorsão mediante seqüestro e na forma
qualiﬁcada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso
incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e
§§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015,
de 2009)
VII – epidemia com resultado morte (art. 267, §
1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº
9.695, de 20.8.1998)
VII-B – falsiﬁcação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a ﬁns terapêuticos ou
medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a
redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998).
(Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 20.8.1998)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o
da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou
consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de
6.9.1994)
....................................................................................
DECRETO-LEI
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Anterioridade da Lei
Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o deﬁna.
Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................
Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.
Excesso de exação
§ 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição
social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei
nº 8.137, de 27.12.1990)
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Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)
§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para
recolher aos cofres públicos:
Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.
Corrupção passiva
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos,
e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de
12.11.2003)
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em
conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou o pratica infringindo dever funcional.
§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou
retarda ato de ofício, com infração de dever funcional,
cedendo a pedido ou inﬂuência de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou
multa.
....................................................................................
Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar,
omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos,
e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de
12.11.2003)
Parágrafo único – A pena é aumentada de um
terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica
infringindo dever funcional.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 205, DE 2011
Aumenta a penalidade e o grau da infração prevista no art. 177 da Lei 9.503, de
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 177 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), passa
a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 177 ................................................
Infração – gravíssima; (NR)
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Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir”.(NR)
..............................................................
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O projeto que ora se propõe visa aumentar a pena
da infração prevista no art. 177 da Lei 9.503/1997 –
Código de Trânsito Brasileiro – que, em sua redação
original, de maneira um tanto tímida, prevê apenas a
penalidade de multa grave para o condutor que deixe
de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito,
quando solicitado pela autoridade de trânsito.
Com efeito, reputa-se que essa penalidade é
bastante branda, já que apenas a pena de multa grave não revela a dimensão da gravidade desta infração,
razão pela qual se propõe deve ser essa penalidade
aumentada para multa oriunda de infração gravíssima, combinada com a suspensão do direito de dirigir,
o qual obriga o condutor a freqüentar o Curso de Reciclagem do DETRAN.
Tal se justiﬁca porque a preservação da vida é
um princípio reitor do Sistema Nacional de Trânsito e,
conforme disposto no art. 5º da Lei 9.503/97, possui
prioridade na organização normativa e nas ações de
seus órgãos e entidades.
Nesse passo, é visível que apenas a imposição
de multa grave não concretiza o mandamento de defesa da vida inscrito no art. 177 do CTB, uma vez que o
condutor que deixa de prestar socorro pode contribuir
para o falecimento do acidentado, que muitas vezes
necessita auxílio imediato.
Essa atitude do condutor, no contexto de um trânsito violento e com cada vez maior número de vítimas
fatais ou com seqüelas graves, deve ser fortemente
reprimida pelo legislador pátrio, gerando, inclusive,
um efeito pedagógico sobre as atitudes que os cidadãos devem tomar quando estiverem na direção de
um veículo.
Ademais, além de demonstrar a completa ausência de compromisso ético com o próximo, o condutor
que não presta socorro à vitima quando lhe é solicitado, desobedece uma ordem da autoridade competente, fato gravíssimo que, por si só, poderia mesmo
conﬁgurar um crime de trânsito.
Do mesmo modo, não havendo vício algum de
constitucionalidade, legalidade ou juridicidade, a graduação da infração para gravíssima com imposição
de multa e suspensão do direito de dirigir apresentase razoável e proporcional enquanto penalidade a ser
imposta à conduta descrita no art. 177 do CTB.
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Sendo assim, com o mais lídimo intuito de contribuir para a defesa da vida no trânsito e de punir devidamente aqueles que não possuem esse compromisso
cívico, julga-se que essa alteração seja premente e
roga-se aos ilustres Pares a apoiá-la. – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
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.
....................................................................................
Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à
vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela
autoridade e seus agentes:
Infração – grave;
Penalidade – multa.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Do Sistema Nacional de Trânsito
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios que tem por ﬁnalidade
o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento
de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema
viário, policiamento, ﬁscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 206, DE 2011
Fixa limites para o valor das contribuições anuais devidas ao Conselho Federal
e aos Conselhos Regionais de Farmácia e
dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei ﬁxa limites para o valor das contribuições anuais devidas ao Conselho Federal e aos
Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras providências.
Art. 2º Na ﬁxação do valor das contribuições anuais devidas aos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, serão observados os seguintes limites:
I – Para contribuinte pessoa física: até R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais);
II – Para contribuinte pessoa jurídica, os seguintes
valores, conforme o respectivo capital social:
a) Capital Social até R$29.000,00 (vinte
e nove mil reais): até R$380,00 (trezentos e
oitenta reais);
b) Capital Social de R$29.001,00 (vinte e
nove mil e um reais) até R$145.000,00 (cento
e quarenta e cinco mil reais): até R$560,00
(quinhentos e sessenta reais);
c) Capital Social de R$145.001,00
(cento e quarenta e cinco mil e um reais) até
R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais): até R$750,00 (setecentos e cinqüenta
reais);
d) Capital Social de R$290.001,00
(duzentos e noventa mil e um reais) até
R$1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e
cinqüenta mil reais): até R$950,00 (novecentos e cinqüenta reais);
e) Capital Social de R$1.450.001,00
(um milhão, quatrocentos e cinqüenta mil e
um reais) até R$2.897.000,00 (dois milhões,
oitocentos e noventa e sete mil reais): até
R$1.110,00 (um mil, cento e dez reais);
f) Capital Social de R$2.897.001,00 (dois
milhões, oitocentos e noventa e sete mil e um
reais) até R$5.794.000,00 (cinco milhões,
setecentos e noventa e quatro mil reais): até
R$1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa
reais); e
g) Capital Social igual ou superior a
R$5.794.001,00 (cinco milhões, setecentos e
noventa e quatro mil e um reais): até R$1.860,00
(um mil, oitocentos e sessenta reais).
§ 1º Os proﬁssionais da farmácia em nível técnico ou médio, inscritos nos Conselhos Regionais de
Farmácia, contribuirão com 50% (cinqüenta por cento)
do valor estipulado ao farmacêutico pessoa física, observado o limite disposto no inciso I deste artigo.
§ 2º Os valores ﬁxados no caput serão corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, calculado pela Fundação
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Instituto de Geograﬁa e Estatística – IBGE, ou outro
índice oﬁcial que o suceder.
§ 3º O contribuinte pessoa jurídica deverá informar
ao respectivo Conselho, anualmente, o valor atualizado do seu capital social, mediante encaminhamento
de documento comprobatório expedido por Junta Comercial ou órgão de Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Aﬁns.
§ 4º O pagamento da contribuição anual devida
ao Conselho Regional de Farmácia da respectiva circunscrição poderá ser efetuado:
I – À vista, com desconto de 5% (cinco por cento), se
efetivado até o dia 31 de janeiro, e de 2% (dois
por cento), se efetivado até 28 de fevereiro do
mesmo ano ou até 29 de fevereiro, quando se
tratar de ano bissexto;
II – De forma parcelada, sem direito a desconto, em
até 3 (três) prestações mensais e sucessivas,
com vencimentos ao ﬁnal de cada mês, a partir
de janeiro do ano de exercício.
§ 5º Se o pagamento da contribuição anual a
que se refere o caput deste artigo for efetuado após
o vencimento, o valor da anuidade será acrescido de
2% (dois por cento) de multa sobre o valor devido, à
incidência de correção com base na variação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao da data de vencimento até o mês
anterior ao do pagamento.
§ 6º Cada ﬁlial ou representação de pessoa jurídica instalada na mesma circunscrição da sua sede
ou na circunscrição de outro conselho Regional pagará anuidade em valor que não exceda à metade do
que for pago pela matriz, observado o limite do artigo
1º desta Lei.
§ 7º Quando do primeiro registro, serão devidas
apenas as parcelas da anuidade relativas ao período
não vencido do exercício.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, responsáveis pela normatização e ﬁscalização da
atividade farmacêutica, vêm sofrendo grave risco de
inatividade por falta de condições legais para cobrança
das anuidades devidas, que anteriormente eram regulamentadas pela Lei nº 6.994, de 26 de maio de 1982.
Até o advento da Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a ﬁxação
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das anuidades cobradas pelos Conselhos tinha como
parâmetro o disposto na Lei nº 6.994, de 26 de maio
de 1982, que dispunha sobre o valor das anuidades e
taxas devidas aos órgãos ﬁscalizadores do exercício
proﬁssional. Ocorre que referida norma acabou por
revogar integralmente a Lei nº 6.994, de 26 de maio
de 1982, em seu art. 87.
Em decorrência deste ato falho e na tentativa de
sanar esta lacuna, foi editada a Lei 11.000, de 15 de
dezembro de 2004, que “altera dispositivos da Lei nº
3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre
os Conselhos de Medicina, e dá outras providências.”,
cujo art. 2º autorizou os Conselhos ﬁscalizadores de
proﬁssões regulamentadas a cobrar e executar as
contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou
jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços,
relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias de cada Conselho.
O que se pretendia com a Lei nº 11.000, de 2004,
era responder às centenas de ações judiciais movidas
pela vertente sindical contra as cobranças de anuidades
por falta de diploma legal, porém se demonstrou insuﬁciente, pois o caráter constitucional das cobranças se
conﬁguram contribuições de interesse das categorias
proﬁssionais e competem exclusivamente à União a
instituição de seus valores.
O presente projeto de lei visa paciﬁcar o setor
farmacêutico e permitir aos Conselhos Federal e Regionais efetuar as cobranças que lhes são devidas.
Importante acrescentar que a medida não trará
qualquer impacto no orçamento governamental, uma
vez que os recursos dos conselhos são considerados
receitas próprias, os valores são os praticados no momento e doravante as atualizações estão garantidas, o
que seguramente desafogará o judiciárioe permitira o
pleno funcionamento desse relevante órgão representativo de classe proﬁssional. – Senadora Lúcia Vânia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.994, DE 26 DE MAIO DE 1982
Regulamento
Revogada pela Lei nº 9.649, de 1998
Texto para impressão
Dispõe sobre a ﬁxação do valor das
anuidades e taxas devidas aos órgãos ﬁscalizadores do exercício proﬁssional e dá
outras providencias.
O Presidente da República , faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art 1º O valor das anuidades devidas às entidades criadas por lei com atribuições de ﬁscalização do
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exercício de proﬁssões liberais será ﬁxado pelo respectivo órgão federal, vedada a cobrança de quaisquer
taxas ou emolumentos além dos previstos no art. 2º
desta Lei.
§ 1º Na ﬁxação do valor das anuidades referidas
neste artigo serão observados os seguintes limites
máximos:
a – para pessoa física, 2 (duas) vezes
o Maior Valor de Referência – MVR vigente
no País;
b – para pessoa jurídica, de acordo com
as seguintes classes de capital social:
até 500 MVR
2 MVR
acima de 500 até 2.500 MVR
3 MVR
acima de 2.500 até 5.000 MVR
4 MVR
acima de 5.000 até 25.000 MVR
5 MVR
acima de 25.000 até 50.000 MVR
6 MVR
acima de 50.000 até 100.000 MVR
8 MVR
acima de 100.000 MVR
10 MVR
§ 2º O pagamento da anuidade será efetuado
ao órgão regional da respectiva jurisdição até 31 de
março de cada ano, com desconto de 10% (dez por
cento), ou em até 3 (três) parcelas, sem descontos,
corrigidas segundo os índices das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs se forem pagas
após o vencimento, acrescidas de multa de 10% (dez
por cento) e juros de 12% (doze por cento), calculados
sobre o valor corrigido.
§ 3º As ﬁliais ou representações de pessoas
jurídicas instaladas em jurisdição de outro Conselho
Regional que não o de sua sede pagarão anuidade
em valor que não exceda à metade do que for pago
pela matriz.
§ 4º Quando do primeiro, registro, serão devidas,
apenas, as parcelas da anuidade relativas ao período não vencido do exercício, facultado ao respectivo
Conselho conceder isenção ao proﬁssional comprovadamente carente.
Art 2º Cabe às entidades referidas no art. 1º desta
Lei a ﬁxação dos valores das taxas correspondentes
aos seus serviços relativos e atos indispensáveis ao
exercício da proﬁssão, restritas aos abaixo discriminados e observados os seguintes limites máximos:
a inscrição de pessoas jurídicas
b inscrição de pessoa física
c expedição de carteira proﬁssional
d substituição de carteira ou expedição de 2ª. via
e certidões

1 MVR
0,5 MVR
0,3 MVR
0,5 MVR
0,3 MVR

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, criada pela lei nº 6.496, de 7
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de dezembro de 1977, as quais poderão ser ﬁxadas
observado o limite máximo de 5 MVR.
Art 3º É vedada a aplicação do produto da arrecadação das anuidades, taxas e emolumentos previstos nesta Lei, para o custeio de despesas que não
sejam diretamente relacionadas com a ﬁscalização
do exercício proﬁssional, salvo autorização especial
do Ministro do Trabalho.
Parágrafo único. Por despesas diretamente relacionadas com a ﬁscalização proﬁssional, são compreendidas, também, as de patrimônio e serviços prestados. (Incluído pela Lei nº 8.734, de 1993)
Art 4º No ﬁnal do exercício, as entidades a que
se refere o art. 1º desta Lei recolherão ao Ministério do
Trabalho, em conta especial, 70% (setenta por cento)
do saldo disponível, para ser aplicado (VETADO) em
programa de formação proﬁssional (VETADO) na área
correspondente à origem do recurso, em forma a ser
disciplinada por regulamento. (Revogado pela Lei nº
8.734, de 1993)
Art 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de maio de 1982; 161º da Independência e 94º da República. – JOÃO FIGUEIREDO
– Murilo Macêdo.
LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Da Advocacia
CAPÍTULO I
Da Atividade de Advocacia
(...)
Art. 87. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963, a
Lei nº 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, o Decreto-Lei
nº 505, de 18 de março de 1969, a Lei nº 5.681, de 20
de julho de 1971, a Lei nº 5.842, de 6 de dezembro de
1972, a Lei nº 5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei
nº 6.743, de 5 de dezembro de 1979, a Lei nº 6.884,
de 9 de dezembro de 1980, a Lei nº 6.994, de 26 de
maio de 1982, mantidos os efeitos da Lei nº 7.346, de
22 de julho de 1985.
....................................................................................
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LEI No 11.000, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004
Conversão da MPv nº 203, de 2004
Altera dispositivos da Lei no 3.268, de
30 de setembro de 1957, que dispõe sobre
os Conselhos de Medicina, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(...)
Art. 2o Os Conselhos de ﬁscalização de proﬁssões regulamentadas são autorizados a ﬁxar, cobrar e
executar as contribuições anuais, devidas por pessoas
físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços
de serviços, relacionados com suas atribuições legais,
que constituirão receitas próprias de cada Conselho.
§ 1o Quando da ﬁxação das contribuições anuais, os Conselhos deverão levar em consideração as
proﬁssões regulamentadas de níveis superior, técnico
e auxiliar.
§ 2o Considera-se título executivo extrajudicial
a certidão relativa aos créditos mencionados no caput deste artigo e não pagos no prazo ﬁxado para
pagamento.
§ 3o Os Conselhos de que trata o caput deste
artigo ﬁcam autorizados a normatizar a concessão de
diárias, jetons e auxílios de representação, ﬁxando o
valor máximo para todos os Conselhos Regionais.
....................................................................................
LEI No 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957
Regulamento
Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(...)
Art. 4o O Conselho Federal de Medicina comporse-á de 28 (vinte e oito) conselheiros titulares, sendo:
(Redação dada pela Lei nº 11.000, de 2004)
I – 1 (um) representante de cada Estado da Federação; (Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)
II – 1 (um) representante do Distrito Federal; e
(Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)
III – 1 (um) representante e respectivo suplente
indicado pela Associação Médica Brasileira. (Incluído
pela Lei nº 11.000, de 2004)
§ 1o Os Conselheiros e respectivos suplentes de
que tratam os incisos I e II serão escolhidos por escrutínio secreto e maioria de votos, presentes no mínimo
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20% (vinte por cento), dentre os médicos regularmente
inscritos em cada Conselho Regional. (Incluído pela
Lei nº 11.000, de 2004)
§ 2o Para a candidatura à vaga de conselheiro
federal, o médico não necessita ser conselheiro do
Conselho Regional de Medicina em que está inscrito.
(Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo
à última a decisão terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 452, 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, no âmbito da Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO,
as seguintes informações:
1 – O total das receitas arrecadadas pela
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária ano a ano, desde 2006 até a presente
data, especiﬁcada por aeroporto administrado pela INFRAERO, incluídos os terminais de
carga, bem como as despesas realizadas e o
volume de investimento nos respectivos aeroportos, discriminados por natureza de despesa,
ainda que em termos percentuais.
Justiﬁcação
Desde o advento do chamado “apagão aéreo”, a
infraestrutura aeroportuária brasileira tem sido objeto
de grande atenção. O crescimento econômico do país
e o aumento da demanda têm levado alguns aeroportos a operarem acima do limite de sua capacidade. O
risco de um colapso aéreo é iminente, sobretudo com
a proximidade da realização da Copa do Mundo de
Futebol de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Os investimentos necessários são expressivos e estudos divulgados por órgãos como o IPEA e o TCU reacendem a
preocupação com as obras necessárias à adequação
da infraestrutura aeroportuária para o país abrigar dois
grandes eventos esportivos mundiais. Nesse sentido,
órgãos ligados ao governo têm assegurado que as
obras estão dentro do cronograma físico-ﬁnanceiro,
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havendo a necessidade das informações solicitadas
para o cotejamento dos dados.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 453, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os artigos 90, X e 216 do
Regimento Interno, requeiro sejam prestadas, pelo
Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República, Wagner
Bittencourt, as seguintes informações a respeito do
quadro da oferta de serviços aeroportuários no Brasil,
com vistas à realização, em nosso País, da Copa do
Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016:
1 – Qual a capacidade atual dos aeroportos situados nas cidades que sediarão jogos
da Copa do Mundo de 2014?
2 – Qual a oferta necessária para o atendimento pleno da demanda por passageiros
em julho de 2014 nas mesmas cidades?
3 – Quais os aeroportos situados nessas
cidades que, hoje, são considerados saturados
ou que estão beirando o colapso operacional
devido à demanda não atendida?
4 – Como a Secretaria de Aviação Civil
pretende formular e executar o planejamento
estratégico do setor, e como deﬁnirá as prioridades dos programas de investimentos?
5 – Qual o montante dos investimentos
previstos até 2014, seus custos e as fontes
de suprimento?
6 – quais as diretrizes que deﬁnirão a
elaboração e a aprovação dos planos de outorgas para a exploração da infraestrutura
aeroportuária?
7 – já foram escolhidas as áreas cuja
declaração de utilidade pública para ﬁns de
desapropriação será necessária com vistas à
construção de novos aeroportos ou a ampliação dos existentes?
8 – em que condições a iniciativa privada será chamada a participar do programa de
investimentos destinados ao ﬁnanciamento da
construção dos novos aeroportos ou à ampliação dos já existentes?
9 – como será feita a transferência para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
da implantação, administração, operação, manutenção e exploração de aeródromos públi-
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cos, tal como dispõe a Medida Provisória nº
527, de 18 de março de 2011?
10 – quais as medidas administrativas e
judiciais que a Secretaria de Aviação Civil pretende adotar para desobstruir os espaços vitais
na área útil de vários aeroportos, ocupados por
carcaças de antigos aviões pertencentes às
empresas aéreas fora de operação?
11 – qual o risco real de um apagão logístico no setor aeroportuário?
Justiﬁcação
É fora de dúvida que um dos maiores gargalos
que teremos de enfrentar para receber os milhões de
torcedores e de turistas extras que se dirigirão às 12
capitais brasileiras para assistirem aos jogos da Copa
do Mundo de 2014 é a situação dos aeroportos.
Recente estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revela que pelo menos oito das 12 cidades que irão sediar os jogos da
Copa estão com seus aeroportos operando no limite
da capacidade máxima, ou até mesmo acima desse
limite.
O levantamento do IPEA traz uma tabela com a
capacidade de cada aeroporto atender aos pedidos de
pouco e decolagem nos horários de pico. O caso mais
grave é o do aeroporto de Manaus, que tem capacidade de atender a nove pedidos de pouso ou decolagem
nos horários de pico, mas recebe 17 pedidos de pouso
e decolagem, praticamente o dobro do limite.
Nos aeroportos de São Paulo o quadro também
preocupa: Congonhas tem capacidade de atender a 24
pedidos de pouso e decolagem nos horários de pico,
mas recebe 34; Guarulhos, tem capacidade para 53,
mas a demanda é de 65, e Brasília pode receber 36
pedidos de poucos e decolagens nos horários de pico,
mas tem uma demanda de 45.
Segundo o IPEA, a preocupação maior é com os
aeroportos em que o nível de utilização das instalações
suplanta 80% de sua capacidade, o que resulta numa
sensível deterioração da qualidade dos serviços.
Considerando os três eventos como a Copa das
Confederações, em 2013, a Copa do Mundo em 2014
e os Jogos Olímpicos de 2016, estima-se um aﬂuxo
de 600 mi, visitantes, apenas em São Paulo, que se
deslocarão dentro do País, para assistirem aos jogos
nas 12 cidades sede.
Um estudo recente publicado pela revista Exame
mostrou que atualmente o aeroporto de Guarulhos, em
São Paulo, atende a um movimento anual de 26,7 milhões
de passageiros, número que se elevará a 45 milhões de
passageiros durante os três eventos esportivos.

16

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2011

ABRIL12733
2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Galeão, no Rio de Janeiro, permite, hoje, mesmo
com um baixo nível de conforto, o movimento de 12,2 milhões de passageiros por ano, teto que chegará a 29 milhões durante os jogos da Copa e os Jogos Olímpicos.
Brasília recebe 14 milhões de passageiros por
ano, mas em 2013, 2014 e 2016 precisará de uma estrutura para atender a 18 milhões de passageiros.
Ainda segundo a revista Exame, o aeroporto de
Manaus tem, atualmente, uma capacidade anual para
atender a 5,6 milhões de passageiros, mas a partir de
2014 terá de atender a 8,8 milhões de passageiros/
ano.
Não por acaso, no dia 11 de março corrente o
Ministério Público Federal (MPF) enviou documento à
Infraero contendo uma série de recomendações destinadas a acelerar os procedimentos licitatórios, na forma
da lei de licitações, (Lei nº 8.666/93) para que as obras
programadas sejam iniciadas o mais rápido possível.
O MPF alerta que poucas ações visando às
obras foram até agora executadas, apesar de a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo ter
ocorrido em 2007, e adverte para o atraso proposital
das licitações, como forma de burlar a legislação e
justiﬁcar sua dispensa com fundamento em situação
emergencial criada, na verdade, por inércia do gestor público.
São essas algumas das razões que justiﬁcam o
presente requerimento de informações, que é dirigido
à nova autoridade responsável pela gestão pública do
setor aeroportuário do Brasil, o Ministro Chefe da Secretaria de Aviação Civil, sob cujos ombros repousa a
responsabilidade de evitar o “grande risco de envergonhar a gente na Copa do Mundo”, como bem advertiu
Pelé, recentemente. – Senador Eduardo Braga.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N° 454, DE 2011
Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Fazenda sobre o montante de recursos do Tesouro Nacional repassados aos
bancos privados no âmbito do Programa de
Sustentação do Investimento – PSI.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro de Estado
da Fazenda sobre o montante de recursos do Tesouro
Nacional repassados aos bancos privados no âmbito do
Programa de Sustentação do Investimento – PSI:
– Qual foi o montante de recursos repassados pelo Tesouro Nacional aos bancos pri-
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vados no âmbito do Programa de sustentação
do Investimento – PSI?
– Quanto foi pago ao BNDES pela sua
remuneração como operador do referido Programa?
– Quanto os bancos privados receberam
por real emprestado no âmbito do referido
Programa?
Justiﬁcação
O economista Mansueto Almeida publicou, em
seu blog, no último dia 25 de abril, artigo intitulado
“PSI: quanto os bancos privados receberam do Tesouro Nacional?”, mostrando que o Tesouro Nacional
incorre em dois custos para viabilizar o Programa de
Sustentação do Investimento – PSI. De acordo com o
economista, primeiro há o custo ﬁnanceiro representado pelo custo que o Tesouro paga para se endividar
(SELIC) e repassar o recurso para o BNDES e/ou seus
agentes ﬁnanceiros (TJLP).
Segundo, há um custo orçamentário representado pelo custo de cobrir o serviço e o lucro dos bancos, pois a taxa de juros ﬁnal para o tomador é ﬁxada
pelo governo e o Tesouro Nacional cobre o spread dos
bancos (ﬁxado em 3% aa).
Vale esclarecer que, nos repasses do BNDES, os
bancos assumem o risco de crédito do cliente, que é
cobrado na forma de spread sobre os juros do banco
estatal. Portanto, o objetivo do presente requerimento
é “levantar” o volume do subsídio orçamentário desse
Programa. – Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 455, DE 2011
Requer a criação de Comissão Temporária Externa, com o objetivo de acompanhar
e analisar as ações da Política Nacional de
Segurança Pública
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso II do art.74, e
dos artigos 75 e 76 do Regimento Interno, a criação
de Comissão Temporária Externa, composta por cinco
Senadores, com o objetivo de acompanhar e analisar,
no prazo de 12 meses, as ações da Política Nacional
de Segurança Pública, especialmente os projetos e
programas ﬁnanciados com recursos do PAC 2.
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Justiﬁcação
Em discurso proferido em janeiro deste ano, por
ocasião da abertura da 54ª Legislatura do Congresso Nacional, a Presidente Dilma Rousseff reiterou o
compromisso de seu governo com a segurança pública, mencionando a parceria da União com os Estados e Municípios e a participação da sociedade,
como ações indispensáveis à redução da violência e
da criminalidade.
Presidente destacou a experiência recente de integração e coordenação das forças de segurança dos
três níveis de governo, inclusive das Forças Armadas,
na solução dos conﬂitos que abalaram o Rio de Janeiro, como demonstração da eﬁcácia desse sistema
de cooperação.
A menção da segurança púbica entre os grandes
temas abordados pela Presidente em seu discurso perante o Congresso Nacional nos leva a propor a criação, no âmbito do Senado Federal, de uma Comissão
Temporária Externa, com o objetivo de acompanhar e
analisar as ações da Política Nacional de Segurança
Pública – PNSP.
Instituída no ano 2000 e nunca efetivamente implementada, essa política é um conjunto de ações destinadas a aperfeiçoar o sistema de segurança pública
do País, por meio de propostas que integrem políticas
de segurança, políticas sociais e ações comunitárias,
de forma a reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tranqüilidade
dos cidadãos.
O PNSP contempla um conjunto de medidas no
âmbito do Governo Federal, no plano da cooperação
entre os três entes federativos, além de providências
de natureza normativa e institucional.
Em relação ao Governo Federal destaca o plano
medidas de combate ao narcotráﬁco e ao crime organizado, entre elas a criação dos projetos Pró-Amazônia e
Promotec. O primeiro permitindo ações integradas de
órgãos do Governo Federal na repressão de ilícitos e
na proteção ambiental na Amazônia Legal. O segundo
pretende modernizar os sistemas de informação e tecnológico da Polícia Federal, com o objetivo de melhorar
a qualidade da vigilância da Amazônia.
Na esfera da cooperação entre os três níveis de
governo, destacam-se as ações propostas de redução
da violência urbana e rural, capacitação proﬁssional
e reaparelhamento das polícias, além do aperfeiçoamento do sistema penitenciário.
Em março do ano passado, por ocasião do lançamento do PAC-2 pela então Ministra Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Dilma Roussef,
foi anunciada, no âmbito dos investimentos em segurança pública, a destinação de R$3,2 bilhões para a
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construção, em dois anos, de postos de policiamento
comunitário e de praças de lazer, esportes e aprendizagem, os chamados Espaços Integrados, em áreas
com altos índices de violência.
Em fevereiro deste ano esse programa começou
a ser implementado com recursos do PAC 2 no montante de R$1,6 bilhão. Trata-se de um programa integrante do projeto interministerial Comunidade Cidadã,
que prevê a construção e operação de 2.883 postos de
segurança comunitários em 543 municípios.
No dia 10 daquele mês foi criada no Ministério
da Justiça comissão destinada a iniciar o processo de
escolha dos critérios e locais que serão contemplados
com esses postos comunitários.
Essa comissão ﬁcará encarregada de apresentar propostas para a implantação e monitoramento do
programa, promover a adesão dos Estados e Municípios e fomentar a capacitação deles para atuação
em policiamento comunitário. O Comunidade Cidadã
prevê investimentos, à conta do PAC 2, de R$23 bilhões até 2014.
Continua presente nas preocupações do Governo Federal a idéia da concretização de um Pacto dos
Governadores sobre Segurança Pública, instrumento
que permitirá uma mais ampla e rápida resposta às
ações de articulação da União, dos Estados e Municípios, crucial para o enfrentamento da crítica questão
da segurança publica.
É nesse contexto que consideramos imprescindível a participação do Congresso Nacional, em especial
deste Senado Federal, no acompanhamento e análise
de todas as ações voltadas à segurança do cidadão.
– Senador Eduardo Braga.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 456, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 46, de 2011, de
minha autoria.
Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Torres.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 457, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
Votos de Congratulações à Rádio Fátima AM, pelo
transcurso dos 45 anos de sua fundação, ocorrido
em 28-4-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Ismael Sartor, no seguinte
endereço: Av. Moreira da Paz, 726 – Vacaria – RS –
CEP 95200-000.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. –Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 458, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
Votos de Congratulações à Rádio Mais Nova FM, pelo
transcurso dos 44 anos de sua fundação, ocorrido em
28-4-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Ismael Sartor, no seguinte
endereço: Av. Moreira da Paz, 726 – Vacaria – RS –
CEP 95200-000.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 459, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
Votos de Congratulações à Rádio Nativa 99,5 FM, pelo
transcurso dos 22 anos de sua fundação, ocorrido em
27-4-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Cláudio Zappe, no seguinte
endereço: Av. Governador Walter Jobim, 222 – Santa
Maria – RS – CEP 97010-005.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 460, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
Votos de Congratulações à Rádio Caxias AM, pelo
transcurso dos 65 anos de sua fundação, ocorrido
em 27-4-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Guilherme Triches, no seguinte
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endereço: Rua Garibaldi, 789 – 21º andar – Caxias do
Sul – RS – CEP: 95084-900.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 461, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
Votos de Congratulações à Rádio Gazeta de Alegrete
– AM, pelo transcurso dos 32 anos de sua fundação,
ocorrido em 26-4-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Marcelo Vijande da Silva, no
seguinte endereço: Rua Gaspar Martins, 55 – 3º andar,
Alegrete (RS), CEP 97542-000.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 462, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Congratulações à TV Shop Tour,
pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, ocorrido
em 26-4-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Aldemar de Oliveira Lenci, no
seguinte endereço: Rua 7 de setembro, 1392 – Cachoeira do Sul – RS – CEP: 96.500-000.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Congratulações à Rádio Tupã AM, pelo
transcurso dos 56 anos de sua fundação, que ocorrerá
em 29-4-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Miguel Puretz etc., no seguinte
endereço: Rua Otacílio Tupanciretã de Azevedo, 02 –
Tupanciretã – RS – CEP: 98.170-000.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 464, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Congratulações à rádio Guaíba AM, pelo
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transcurso dos 54 anos de sua fundação, que ocorrerá
no dia 30-4-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Carlos Bastos Ribeiro, no seguinte endereço: Rua Caldas Júnior, 219, Porto Alegre
(RS), CEP 90019-900.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará os votos de congratulações 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 465, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 189/2010 com Projeto de Lei do Senado nº 203/2010 por versarem sobre
matérias correlatas.
Justiﬁcação
Os projetos autorizam a Caixa Econômica Federal a realizar concurso especial da Mega-Sena, com a
ﬁnalidade de destinar recursos às vítimas de enchentes
de Alagoas. Dessa forma, solicito seja o PLS 203/2010
apensado ao PLS 189/2010, passando a acompanhar
a tramitação deste último por ser o mais antigo.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 466, DE 2011
Requer nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal e art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, as seguintes informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nelson Jobim, pertinentes ao Aeroporto de Feira de Santana,
Bahia, que se encontra sob a responsabilidade do
Governo Federal:
1) O que impede a homologação imediata da pista do aeroporto de Feira de Santana
nas atuais condições?
2) Qual a condição funcional do aeroporto
de Feira de Santana atualmente?
3) Existem planos do Governo para ampliação e readequação:
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3.1) do terminal de passageiros
3.2) da pista de pouso e decolagem
4) Qual a possibilidade da construção no
local de um terminal de carga aérea?
Sala das Sessões, – Senador João Durval
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 467, DE 2011
Nos termos do art. 256, inciso I do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de 2008, do
qual sou o primeiro signatário.
Sala das Sessões, de de 2011. – Senador Álvaro Dias
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 468, DE 2011
Com fundamento no disposto no art. 258, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência a tramitação conjunta das seguintes proposições: Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2003,
com o Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 2009, por
tratarem de temas correlatos.
Justiﬁcação
Os Projetos de Lei do Senado Nº 487, de 2003,
e da Câmara Nº 169, de 2008, de autoria do Senador
Paulo Paim e do Deputado Walter Pinheiro, respectivamente, reportam ao mesmo tema, visto que tratam
da contratação de mão de obra para exploração do
trabalho escravo e da degradação do ser humano,
motivo pelo qual reputo viável a aprovação deste requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 469, DE 2011
Tendo sido designado relator dos Projetos de Lei
do Senado de nºs. 655/2007 e 50/2010, ambos alterando a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que
aprova o Plano Nacional de Viação, venho solicitar a
V.Excia., seja encaminhado ao Ministro de Estado dos
Transportes, através de seu órgão competente, pedido
de informações destinadas a sanar as dúvidas existentes sobre as supracitadas proposições, aﬁm de que
possamos emitir nosso parecer.
A aprovação do novo Sistema Nacional de Viação
SNV, criado, nos termos da Lei nº 12379/2011, substituiu o então existente Plano Nacional de Viação, estabelecendo o marco regulatório para todas as modalidades de transporte administrados pela União. Contudo,
alguns dispositivos previstos no SNV, foram vetados
pelo Executivo, dentre eles os anexos do projeto que
continham a descrição das rodovias federais com número, extensão e trajeto. Na justiﬁcação dos vetos aos
anexos o Poder Executivo detectou que projetos de
rodovias fundamentais e programados pelas políticas
governamentais do PAC não foram contemplados.
Assim, como as proposições que devo relatar
podem estar ou não dentro das diretrizes das políticas
governamentais para o setor rodoviário, solicitamos
ao Ministério dos Transportes esclarecimentos sobre
a aplicabilidade dos anexos das rodovias federais referidas nos Projetos de Lei do Senado nºs. 655/2007
e 50/2010. A solicitação contida neste requerimento
se faz necessária para dirimir as duvidas tendo em
vista não ser claro se com o veto ao anexo da Lei nº
12.379/20211, poder-se-ia utilizar o contido no anexo
da Lei nº 5.917/73, que, a nosso ver está tacitamente
revogada pela nova norma.
Senhor Presidente, pelo acima exposto, solicito
o encaminhamento das solicitações contidas neste requerimento, com base no inciso V do art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o
disposto no § 2º do art. 50 da Constituição Federal. Em
conseqüência, solicito, igualmente que nos termos do
inciso II do art. 335 de nossa lei interna, seja sobrestada a tramitação das citadas proposições.
– Senador Blairo Maggi, Vice-Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura.
(À Mesa, para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 269,
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de 7 de abril de 2011, da Ministra de Estado do Meio
Ambiente, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 1.577, de 2008, do Senador Expedito Júnior.
As informações forma juntadas ao processado
do Requerimento, que vai ao arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER N° 149, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 89, de 2011, do Senador
Randolfe Rodrigues, que solicita informações ao Ministro de Estado das Comunicações sobre as ações de implementação do
Plano Nacional de Banda Larga relativas ao
Estado do Amapá.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Tendo em vista a instituição, por meio do Decreto
n° 7.175, de 12 de maio de 2010, do Plano Nacional de
Banda Larga (PNBL), cujo principal objetivo é massiﬁcar o acesso a serviços de conexão à internet em alta
velocidade em todo o País, preocupou-se o Senador
Randolfe Rodrigues em analisar a eﬁcácia do Plano
para o Estado do Amapá.
Aﬁrma o autor do requerimento que seu Estado
ainda está muito isolado da infraestrutura nacional de
transportes, de energia e de comunicações, e que o
conhecimento dos programas e ações decorrentes do
PNBL é de extrema importância para envolver os setores público e privado estaduais no processo de tomada
de decisões, principalmente em relação à alocação de
recursos orçamentários complementares.
Propõe então o Senador Randolfe Rodrigues
que seja encaminhado ao Ministro de Estado das Comunicações um pedido de esclarecimentos acerca
das ações que teriam sido concebidas no âmbito do
referido Plano para solucionar a oferta de serviços de
comunicações no Amapá.
II – Análises
O decreto que instituiu o PNBL atribuiu a missão
de deﬁnir as ações do programa ao Comitê Gestor do
Programa de Inclusão Digital (CGPID), um colegiado
criado por meio do Decreto nº 6.948, de 25 de agosto
de 2009, e que é presidido pela Casa Civil da Presidência da República.
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Com base na exposição que fez o Ministro das
Comunicações no Senado Federal há duas semanas,
entende-se que a atribuição de comandar o PNBL será
transmitida ao Ministério das Comunicações em breve.
Noticiou o Ministro Paulo Bernardo que a estrutura regimental do órgão está sendo alterada, com a criação
da Secretaria de Inclusão Digital e a remodelagem da
Secretaria de Telecomunicações, com vistas a capacitar
a pasta a gerir o principal programa de Comunicações
da atual administração.
Sendo assim, entende-se que o destinatário do
requerimento é adequado, e que o detalhamento das
ações do programa é imprescindível para que os Senadores possam avaliar seu impacto em cada Estado.
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O requerimento se restringe a solicitação de informações ao Ministro das Comunicações, nos termos
do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, tendo o cuidado de descrever as questões relevantes. Ademais,
apresenta-se em conformidade com o Ato da Mesa n°
1, de 2001, e com o art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, que dispõem sobre os requerimentos de informações a autoridades do Poder Executivo.
Dessa forma, não se vislumbram Óbices à sua aprovação pela Mesa Diretora.
III – Voto
A luz do exposto, o voto e pela aprovação do Requerimento n° 89, de 2011.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO N° 7.175, DE 12 DE MAIO DE 2010
Institui o Programa Nacional de Banda
Larga – PNBL; dispõe sobre remanejamento de cargos em comissão; altera o Anexo
II ao Decreto n° 6.188, de 17 de agosto de
2007; altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 6.948, de 25 de agosto de 2009; e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
3°, inciso VII, da Lei nº 5.792, de 11 de julho de 1972,
e na Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997,
Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Banda Larga – PNBL com o objetivo de fomentar e difundir
o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação e comunicação, de modo a:
I – massiﬁcar o acesso a serviços de conexão à
Internet em banda larga;
II – acelerar o desenvolvimento econômico e
social;
III – promover a inclusão digital;
IV – reduzir as desigualdades social e regional;
V – promover a geração de emprego e renda;
VI – ampliar os serviços de Governo Eletrônico e
facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado;
VII – promover a capacitação da população para
o uso das tecnologias de informação; e
VIII – aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileiras.
Art. 2º O PNBL será implementado por meio das
ações ﬁxadas pelo Comitê Gestor do Programa de
Inclusão Digital – CGPID, instituído pelo Decreto n°
6.948, de 25 de agosto de 2009.
Art. 3° Compete ao CGPID, além das atribuições
previstas no art. 2° do Decreto n° 6.948, de 2009, a
gestão e o acompanhamento do PNBL, cabendo-lhe:
I – deﬁnir as ações, metas e prioridades do
PNBL;
II – promover e fomentar parcerias entre entidades públicas e privadas para o alcance dos objetivos
previstos no art. 1º;
III – ﬁxar a deﬁnição técnica de acesso em banda
larga, para os ﬁns do PNBL;
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IV – acompanhar e avaliar as ações de implementação do PNBL; e
V – publicar relatório anual das ações, metas e
resultados do PNBL.
Art. 4º Para a consecução dos objetivos previstos
no art. 1º, nos termos do inciso VII do art. 3° da Lei n°
5.792, de 11 de julho de 1972, caberá a Telecomunicações Brasileiras S. A. – TELEBRÁS:
I – implementar a rede privativa de comunicação
da administração pública federal;
II – prestar apoio e suporte a políticas públicas
de conexão a Internet em banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de
atendimento, telecentros comunitários e outros pontos
de interesse público;
III – prover infraestrutura e redes de suporte a
serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e
entidades sem ﬁns lucrativos; e
IV – prestar serviço de conexão a Internet em
banda larga para usuários ﬁnais, apenas e tão somente em localidades onde inexista oferta adequada
daqueles serviços.
§ 1º A Telebrás exercerá suas atividades de acordo com a legislação e a regulamentação em vigor,
sujeitando-se as obrigações, deveres e condicionamentos aplicáveis.
§ 2º Os sistemas de tecnologia de informação e
comunicação destinados as atividades previstas nos incisos I e II do caput são considerados estratégicos para
ﬁns de contratação de bens e serviços relacionados a
sua implantação, manutenção e aperfeiçoamento.
§ 3º A implementação da rede privativa de comunicação da administração pública federal de que
trata o inciso I do caput consistirá na provisão de
serviços, infraestrutura e redes de suporte a comunicação e transmissão de dados, na forma da legislação em vigor.
§ 4º O CGPID deﬁnirá as localidades onde inexista a oferta adequada de serviços de conexão a
Internet em banda larga a que se refere o inciso IV
do caput.
Art. 5º No cumprimento dos objetivos do PNBL,
ﬁca a Telebrás autorizada a usar, fruir, operar e manter
a infraestrutura e as redes de suporte de serviços de
telecomunicações de propriedade ou posse da administração pública federal.
Parágrafo único. Quando se tratar de ente da administração federal indireta, inclusive empresa pública
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ou sociedade de economia mista controlada pela União,
o uso da infraestrutura de que trata o caput dependerá
de celebração de contrato de cessão de uso entre a
Telebrás e a entidade cedente.
Art. 6° A Agência Nacional de Telecomunicações
– ANATEL, de acordo com as competências estabelecidas pela Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, implementará e executará a regulação de serviços de telecomunicações e da infraestrutura de rede de suporte
de conexão à Internet em banda larga, orientada pelas
seguintes diretrizes:
I – promoção da concorrência e da livre iniciativa;
II – estímulo a negócios inovadores que desenvolvam o uso de serviços convergentes;
III – adoção de procedimentos céleres para a
resolução de conﬂitos;
IV – obrigatoriedade do compartilhamento de
infraestrutura;
V – gestão de infraestrutura pública e de bens
públicos, inclusive de radiofrequência, de forma a reduzir os custos do serviço de conexão à Internet em
banda larga; e
VI – ampliação da oferta de serviços de conexão
à Internet em banda larga na instalação da infraestrutura de telecomunicações.
Parágrafo único. Na execução das medidas referidas neste artigo, a Anatel deverá observar as políticas
estabelecidas pelo Ministério das Comunicações.
Art. 7º Ficam remanejados da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
para o Gabinete Pessoal do Presidente da República, a
ﬁm de atender às necessidades da Secretaria-Executiva
do CGPID, dez cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS, sendo cinco DAS
102.4, um DAS 102.3 e quatro DAS 102.2.
Parágrafo único. O Anexo II ao Decreto n° 6.188,
de 17 de agosto de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo a este Decreto.
Art. 8º Os arts. 3° e 4° do Decreto n° 6.948, de
2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...............................................................
I – Casa Civil da Presidência da República, que
o presidirá;
II – Gabinete Pessoal do Presidente da República;
III – Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
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IV – Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
V – Ministério das Comunicações;
VI – Ministério da Ciência e Tecnologia;
VII – Ministério da Educação;
VIII – Ministério da Cultura;
IX – Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão;
X – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior;
XI – Ministério da Saúde; e
XII – Ministério da Fazenda.
..........................................................................” (NR)
“Art. 4° ...............................................................
....................................................................................
Parágrafo único. O CGPID tem uma assessoria
técnica permanente, vinculada a Secretaria-Executiva.”
(NR)
Art. 9º O Decreto nº 6.948, de 2009, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
“Art. 5°-A. O CGPID deliberará mediante resoluções, por maioria simples, cabendo ao seu presidente
o voto de qualidade.
Art. 5º-B. Serão grupos temáticos do CGPID,
sem prejuízo de outros que venham a ser ﬁxados no
regimento interno:
I – Grupo Temático de Infraestrutura e Serviços
de Telecomunicações, coordenado pelo Ministério das
Comunicações;
II – Grupo Temático de Aplicações, coordenado
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
III – Grupo Temático de Conteúdo, coordenado
conjuntamente pelos Ministérios da Cultura e da Educação; e
IV – Grupo Temático de Política Industrial, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, coordenado
conjuntamente pelos Ministérios do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e da Ciencia e Tecnologia.” (NR)
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Fica revogado o art. 8° do Anexo ao Decreto no 2.546, de 14 de abril de 1998.
Brasília, 12 de maio de 2010; 189º da Independência e 122º da República. – LUIZ INACIO LULA DA
SILVA – Paulo Bernardo Silva – Jose Artur Filardi
Leite – Erenice Guerra.
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PARECER N° 150, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 91, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, por meio do qual se
requer, com fundamento no artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com os
artigos 215 e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, informações ao Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência
da República, no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, a respeito de
notícia sobre a criação de um Estado indígena independente em Roraima.
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
A eminente Senadora Vanessa Grazziotin, com
base no art. 50 da Carta Magna, combinado com os
arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requer informações ao Senhor Ministro-Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República a respeito do que foi produzido pela
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) sobre a notícia de criação de um Estado indígena independente
em Roraima.
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Segundo Sua Excelência, a imprensa tem veiculado que a Abin “vem revelando preocupação com a
criação de um Estado indígena independente em Roraima, com apoio de governos estrangeiros e ONGs
[organizações não governamentais]”. Também destaca
que “índios do Estado teriam o desejo de autonomia
política, administrativa e judiciária”.
II – Análise
A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais referentes
a pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo.
Igualmente, atende os requisitos de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa n° 1, de 2001, uma
vez que se encontra dirigido a autoridade ministerial
competente, refere-se a matéria submetida à apreciação do Senado Federal e atinente a sua competência
ﬁscalizadora e não contém tema vedado por aquele
diploma.
III – Voto
Ante o exposto, manifestamo-nos pela aprovação
do Requerimento n° 91, de 2011.
Sala de Reuniões, 7 de abril de 2011.
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PARECER Nº 151, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 154, de 2011, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin, por meio
do qual são solicitadas informações ao
Ministro de Estado da Defesa sobre a execução das obras de ampliação do terminal
de passageiros e cargas do Aeroporto Internacional de Manaus, bem como sobre
os projetos futuros para atendimento das
demandas daquele Pólo Industrial.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Por meio do Requerimento n° 154, de 2011, a
Senadora Vanessa Grazziotin solicita ao Ministro de
Estado da Defesa a prestação de informações “relativas à execução das obras de ampliação do Terminal
de Passageiros e Cargas do Aeroporto Internacional
de Manaus, bem como sobre os projetos futuros para
atendimento das demandas daquele Pólo Industrial”.
A justiﬁcação do documento recorda que a cidade de Manaus será uma das sedes da Copa de 2014.
Lembra, por igual, que o evento demandará obras para
recepcionar pessoas de todas as partes do mundo que
devem se dirigir àquela cidade. Pondera que o mencionado aeroporto, construído há quase quarenta anos,
nunca sofreu ampliação, apesar de ser o terceiro em
carga do País.
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II – Análise
O Requerimento encontra amparo no art. 50, §
2°, da Constituição Federal, que concede à Mesa do
Senado a faculdade de encaminhar a Ministros de Estado, e a outras autoridades públicas, pedidos escritos
de informação.
Da mesma forma, o pedido também está amparado no inciso x, do art. 49 da Constituição Federal, que
dá, ao Congresso Nacional, a prerrogativa de ﬁscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas
Casas, os atos do Poder Executivo.
Pelo exame, o Requerimento n° 154, de 2011,
preenche os requisitos previstos no art. 216, I e II, do
RISE, e no Ato da Mesa n° 1, de 2001, quando solicita informações sobre o andamento da obra objeto
da solicitação. Não se trata de pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
o propósito do Executivo Federal na reforma do mencionado aeroporto.
Entendemos, portanto, que a iniciativa pode seguir
seu curso, por se compatibilizar com a tarefa outorgada
ao Poder Legislativo, de ﬁscalizar, por suas Casas, os
atos do Poder Executivo.
III – Voto
Ante o exposto, o nosso voto é pela aprovação
do Requerimento n° 154, de 2011.
Sala de Reuniões, 7 de abril de 2011.
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PARECER N° 152, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 165, de 2011, do Senador
Paulo Bauer, que requer informações ao Ministro de Estado da Educação sobre o diagnóstico que orientou a deﬁnição das metas
do Plano Nacional de Educação, de que trata
o Projeto de Lei nº 8.035, de 2010.
Relator: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, o Senador Paulo Bauer requer sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Educação informações sobre o diagnóstico que orientou
a deﬁnição das metas constantes do Plano Nacional
de Educação (PNE), objeto do Projeto de Lei (PL) nº
8.035, de 2010. As informações solicitadas, na forma
de indicadores desdobrados por unidade da Federação, sempre que possível, dizem respeito a cada uma
das vinte metas apresentadas no PNE.
Na justiﬁcação, o requerimento destaca que o
PNE 2001-2010 embasou-se em amplo diagnóstico da
realidade educacional do País. Entretanto, ﬁnda sua
vigência, não se promoveu avaliação conclusiva sobre
seus méritos e falhas. O novo projeto de PNE, de que
trata o PL nº 8.035, de 2010, bem como a exposição
de motivos que o acompanha, é omisso nesse sentido,
além de não especiﬁcar o ponto de partida considerado na deﬁnição de suas metas.
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II – Análise
O Requerimento nº 165, de 2011, fundamentase no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e no art.
216, incisos I e II, do Regimento Interno desta Casa.
De acordo com esses dispositivos, os pedidos de informação são admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua competência ﬁscalizadora, não
podendo, no entanto, conter pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósito da autoridade a quem se dirigir.
Além das citadas normas constitucionais e regimentais, a proposição atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado
Federal nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação
dos requerimentos de informação.
O PNE deve se constituir no principal instrumento
para nortear os esforços de todas as esferas de governo para a melhoria da qualidade da educação no País
na próxima década. Assim, o PL nº 8.039, de 2010,
deverá ser atentamente examinado e amplamente
discutido pelo Congresso Nacional. As informações
requeridas pelo Senador Paulo Bauer certamente contribuirão para qualiﬁcar esse debate e permitir que os
parlamentares aprimorem a proposta encaminhada
pelo Poder Executivo.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 165, de 2011.
Sala de Reuniões, 7 de abril de 2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal aprovou, em sua 4ª Reunião realizada em 7 de abril do corrente ano, os Requerimentos
nºs 89, 91, 154 e 165 de 2011, de informações, nos
termos de seus relatórios.
Será cumprida a decisão da Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 41 e 43,
de 2011, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a aprovação, em
caráter terminativo, respectivamente, das seguintes
matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2006; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2011.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 41/11-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 20 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em
turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o Substitutivo do Senador Marcelo Crivella ao Projeto de Lei
do Senado nº 310, de 2006, que “Altera os arts. 62,
63, 66, 67 e 69 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10
de dezembro de 1997, o art. 13 da Lei 9.249 de 26 de
dezembro de 1995, para dispor sobre a ﬁnalidade das
fundações, a destinação de bens a ela destinados, o
prazo para a manifestação do Ministério Público sobre
suas alterações estatutárias, a remuneração de seus
dirigentes e o tratamento tributário diferenciado a doações a entidades assistenciais e educacionais sem
ﬁns lucrativos, entre outros”, de autoria do Senador
Tasso Jereissati.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 43/11–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Oridinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
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pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 11,
de 2011, que “Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e
a Estrutura Organizacional do Conselho Nacional do
Ministério Público e dá outras providências”, de autoria
do Ministério Público da União.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com referência aos Ofícios nºs 41 e 43,
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.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 44, de
2011, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a aprovação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
49, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 44/11-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 27 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ a nº 3-CCJ,
do Projeto de Lei do Senado nº 49, de 2011, que “Altera
o art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
para explicitar a proibição de aplicação da suspensão
condicional do processo aos crimes cometidos com
violência doméstica ou familiar contra a mulher”, de
autoria da Senadora Gleisi Hoffmann.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência ao Ofício nº 44, 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.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 159, de 2011,
da Comissão de Constituição,Justiça e Cidadania, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2011 (nº 5.549/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região (MT) e dá outras providências.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2011 (nº
4.361/2004, na Casa de origem, do Deputado Vieira
Reis), que declara os Centros de Inclusão Digital – CID
(Lan Houses) como entidade de multipropósito de especial interesse para ﬁns de inclusão digital e dá outras
providências.
É o seguinte o Projeto:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2011,
vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Assuntos Econômicos; e de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 124 e
125, de 2011, vão à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/13,
de 2011 (nº 161/2011, na origem), do Diretor-Geral
do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio
Ambiente, que encaminha o Relatório de Gestão de
Florestas Públicas 2010, em observância ao disposto
no § 3º do art. 53 da Lei nº 11.284, de 2006.
É o seguinte o ofício:

ABRIL 2011
12892

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175

Abril de 2011

176

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12893

ABRIL 2011
12894

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177

Abril de 2011

178

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12895

ABRIL 2011
12896

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179

Abril de 2011

180

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12897

ABRIL 2011
12898

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181

Abril de 2011

182

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12899

ABRIL 2011
12900

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183

Abril de 2011

184

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12901

ABRIL 2011
12902

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185

Abril de 2011

186

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12903

ABRIL 2011
12904

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187

Abril de 2011

188

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12905

ABRIL 2011
12906

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189

Abril de 2011

190

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12907

ABRIL 2011
12908

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191

Abril de 2011

192

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12909

ABRIL 2011
12910

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193

Abril de 2011

194

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12911

ABRIL 2011
12912

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195

Abril de 2011

196

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12913

ABRIL 2011
12914

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Abril de 2011

198

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12915

ABRIL 2011
12916

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199

Abril de 2011

200

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12917

ABRIL 2011
12918

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201

Abril de 2011

202

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12919

ABRIL 2011
12920

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203

Abril de 2011

204

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12921

ABRIL 2011
12922

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205

Abril de 2011

206

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12923

ABRIL 2011
12924

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207

Abril de 2011

208

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12925

ABRIL 2011
12926

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209

Abril de 2011

210

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12927

ABRIL 2011
12928

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211

Abril de 2011

212

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12929

ABRIL 2011
12930

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213

Abril de 2011

214

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12931

ABRIL 2011
12932

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215

Abril de 2011

216

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12933

ABRIL 2011
12934

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217

Abril de 2011

218

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12935

ABRIL 2011
12936

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219

Abril de 2011

220

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12937

ABRIL 2011
12938

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221

Abril de 2011

222

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12939

ABRIL 2011
12940

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223

Abril de 2011

224

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12941

ABRIL 2011
12942

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225

Abril de 2011

226

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12943

ABRIL 2011
12944

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227

Abril de 2011

228

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12945

ABRIL 2011
12946

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229

Abril de 2011

230

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12947

ABRIL 2011
12948

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

231

Abril de 2011

232

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12949

ABRIL 2011
12950

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233

Abril de 2011

234

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12951

ABRIL 2011
12952

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235

Abril de 2011

236

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12953

ABRIL 2011
12954

Sexta-feira 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237

Abril de 2011

238

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2011

Sexta-feira 29

12955

ABRIL 2011
12956

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 29

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa o Senador Ciro Nogueira,
como membro titular, para integrar a Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC,
em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Pedro
Simon, conforme o Ofício OF. GLPMDB nº 130/2011,
da Liderança do PMDB no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 130/2011
Brasília, 28 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Ciro Nogueira como
membro titular na Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas – CMMC, na vaga anteriormente
ocupada pelo Senador Pedro Simon.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
quero aqui, neste momento, pedir pela ordem a V. Exª
para fazer muito mais que um desabafo, mas um registro de algo que me deixou extremamente preocupado
em como isso se processou.
Quero me referir aqui ao PL nº 41, o Projeto de
Lei de Acesso à Informação, que apresentei desta
tribuna. E pessoalmente, inclusive, ﬁz um pedido ao
Presidente José Sarney para que pudéssemos pautar
esta matéria. Conseguimos aprovar o projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia, em conjunto com a
Comissão de Direitos Humanos, numa sessão conjunta.
Todo o esforço foi feito a ﬁm de que o projeto pudesse ser entregue e, no dia 3 de maio, a Presidente da
República pudesse sancionar esta lei: a Lei de Acesso à Informação. Isso porque o dia 3 de maio é o Dia
Mundial da Liberdade de Imprensa.
O País precisa dar essa contribuição, permitindo aos seus cidadãos o acesso à informação, ao
conhecimento do que os homens públicos executam.
Lamentavelmente, o projeto não andou, encontra-se
parado na Comissão de Relações Exteriores, ou seja,
não logramos êxito para que essa matéria viesse ao
plenário, e não contamos com o apoio do Presidente
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da Comissão de Relações Exteriores para que sequer
o Relator fosse designado.
Percebo que há mais do que uma questão de
tramitação. Há, claramente, uma posição contrária ao
conteúdo da matéria. Mas isso não foi explicitado. E o
que, efetivamente, nos deixa mais triste ainda, na semana que antecede ao Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa, é não conseguirmos entregar uma matéria
que a Câmara conseguiu discutir, produziu um bom
texto, no qual ﬁzemos uns ajustes de redação a ﬁm de
que a matéria fosse apreciada aqui nesta Casa, sem
ter a necessidade de voltar a Casa de origem. Nesse
sentido, conclamamos o Governo, o mesmo Governo,
Senadora Marta Suplicy, que nós defendemos aqui, que
mobiliza, que manda para cá os seus projetos, que tem
interesse de que matérias possam ser votadas.
Creio que é do desejo da Presidenta Dilma entregar esse projeto, ela aﬁrmou isso enquanto estava na
China. No entanto, lamentavelmente, estamos vendo
o tempo se exaurir – não há mais tempo hábil até o
dia 3 de maio – sem que consigamos entregar esse
importante projeto, um instrumento de democratização
de acesso à informação.
Quero, pois, deixar a minha indignação registrada
aqui. Não devemos ter nenhum receio de uma matéria dessa ordem. Não é necessário adotarmos mais
medidas dessa natureza. Devemos, sim, continuar
fazendo da transparência e da publicização da verdade dos fatos os elementos centrais para consolidar a
democracia neste País.
Queria deixar registrado, nesta tarde, minha completa indignação pela não apreciação dessa matéria
por parte do Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Walter Pinheiro, a Presidência
vai recolher as notas taquigráﬁcas do seu pronunciamento e levará ao Presidente da Casa para as devidas
providências.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, gostaria de
me inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já está inscrito.
Senador Marcelo Crivella, pois não.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Presidenta, peço a V. Exª que me inscreva para falar
pela Liderança do meu Partido.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Marcelo Crivella, V. Exª falará pela Liderança do PRB.
O Senador Acir Gurgacz é o primeiro inscrito do
dia, mas vou dar a palavra ao Senador Roberto Requião para uma comunicação inadiável, enquanto o
Senador Acir Gurgacz chega. Ele foi buscar um documento necessário.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Minha Presidenta, a minha preocupação, como
base do Governo Dilma, é alertá-la e ao seu Governo
sobre todas as possibilidades de desvios que possam
ocorrer.
Recebi hoje, pela manhã, uma comunicação com
o título “Está sobrando bala no trem Rio-São Paulo”.
Essa comunicação me foi enviada pelo engenheiro
ferroviário Paulo Ferraz, o responsável pelo trecho
Paraná-Santa Catarina da Rede Ferroviária Federal,
logo após a privatização. É um antigo e experimentado engenheiro ferroviário. A comunicação dele tem os
seguintes termos:
O orçamento inicial do projeto do trembala era de R$18 bilhões, valor consolidado
depois de décadas de estudo. Mais uma vez,
com o argumento de que o País não tem dinheiro para a infraestrutura, tiraram da cartola
a mágica ideia das PPPs, Parcerias PúblicoPrivadas.
A fórmula dessas PPPs [Presidenta] é
70% para o BNDES, 10% dos fundos de pensão e empresas públicas, funcionalismo federal, e os 20% restantes, da iniciativa privada. A
partir daí começa a disparar o preço estimado da obra. Se fala agora em R$33 bilhões,
mas existe no ar alerta de que pode chegar a
R$50 bilhões.
Na modalidade de PPP, teríamos: R$24.6
bilhões de dinheiro público, podendo chegar
a R$40 bilhões. Só com essa verba pública,
poderíamos fazer a obra ainda com folga para
gastar numa inesquecível festa de inauguração.
E os 20% do investimento privado seriam dispensáveis, mas eles receberiam de presente
a obra para operar.
Esta fórmula suspeita já a vimos ser tentada no projeto da variante ferroviária Guarapuava-Ipiranga.
Abro aqui um parênteses: já ﬁz da tribuna a denúncia da supervalorização desse projeto quando ele
deixa de ser público e passa a ser tratado no regime,
na hipótese das PPPs. Saiu de R$150 milhões para
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R$540 milhões, modiﬁcação que, inclusive, foi feita no
orçamento do Ministério do Planejamento. Continua o
engenheiro Paulo Ferraz:
Não sou contra a construção do trem de
passageiros Rio-São Paulo, muito pelo contrário, sou antigo defensor, mas o preço é exorbitante. Dá para implantar o projeto do trem de
alta velocidade Rio-São Paulo e, dentro desse
orçamento de R$50 milhões, ainda construir
dez mil quilômetros de novos ramais de linhas
férreas em áreas estratégicas para o País e
para o Mercosul.
Estou batendo de novo na tecla desta mágica:
obras orçadas no Paraná em R$150 milhões, quando
tratadas pelo PPP’s, passam para R$540 milhões. E
dentro de alguns dias quero trazer aqui a este Plenário
um estudo sobre o rombo de US$44 bilhões que as
famosas PPP’s deixaram de herança para o governo
português.
Obrigado pela oportunidade, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Roberto Requião.
O Senador Acir Gurgacz ainda não está; o Senador Jayme Campos também não. Sendo assim,
vou adiantar o pronunciamento... O Senador Crivella
também saiu...
Quer adiantar o seu pronunciamento, Senador,
porque os inscritos ainda não chegaram.
Com a palavra o Senador Marcelo Crivella, pela
Liderança do PRB.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, hoje a Folha de S. Paulo traz na capa
uma matéria que nos chama atenção e que preocupa
o Brasil.
‘Arma ilegal entra pela fronteira até por
motoboy’. Repórter da Folha compra revólver
em loja no Paraguai e recebe a entrega em
frente ao hotel no Brasil.
Na fronteira considerada a mais vigiada
do Brasil, a reportagem da Folha comprou
ilegalmente um revólver em Ciudad del Este,
Paraguai, e recebeu a mercadoria por motoboy
em Foz do Iguaçu, no Paraná.
O calibre 38 foi adquirido por R$700 nos
fundos de uma loja de armas da cidade. Pela
lei do país, a venda é restrita a paraguaios e
a estrangeiros residentes.
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A reportagem pagou mais R$110,00 por
uma caixa de munição com 50 balas e [mais]
R$130,00 pela entrega no Brasil.
Ainda na loja, o entregador escondeu a
carga sob o assento da moto. Outro motoqueiro atravessou a ponte da Amizade na frente,
para ver se havia ﬁscalização.
A reportagem entregou a arma e a munição na sede da Polícia Federal em Foz do
Iguaçu.
Srª Presidente, Srs. Senadores, meu Deus, isso
aqui que a Folha de S.Paulo traz na capa, com mais
detalhes no interior da sua edição de hoje, é um chamamento a esta Casa, que já deliberou cinquenta Senadores, todos os Líderes – Senador Humberto Costa, Senador Romero Jucá, Senador Sarney, Senador
Renan, Senador Mozarildo – e a oposição também. A
oposição somou, ombreou-se conosco, inclusive o Senador Alvaro Dias, e todos assinaram. Por quê? Porque
é imprescindível que o Brasil retome a sua soberania,
e a soberania nacional depende de guardarmos nossas fronteiras.
Precisamos instalar essa CPI. Devemos ler esse
requerimento ainda hoje e votá-lo, e aí cada líder deve
nomear os seus membros. Os membros se reúnem e
votam para escolher o Presidente e o Relator, e começamos a trabalhar na semana que vem.
Senador Mozarildo, vamos às fronteiras; vamos
conversar com as autoridades, com a Polícia Federal,
com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica;
vamos atravessar as fronteiras; vamos conversar com
os nossos colegas do Peru, da Colômbia, da Bolívia;
vamos falar com os nossos colegas da Venezuela;
vamos falar com os nossos colegas do Paraguai. Vamos tratar politicamente esse tema que nos aﬂige e
que é um escárnio à soberania brasileira, quando um
repórter da Folha de S.Paulo compra e recebe, numa
entrega por um motoboy, um calibre 38 com cinquenta
cartuchos. Meu Deus do céu!
Essas armas acabam matando crianças inocentes nas escolas, derramando sangue e estraçalhando
o coração dos brasileiros.
Ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Crivella, V. Exª foi muito iluminado quando propôs
a criação dessa CPI das fronteiras – isso, em decorrência do que estava acontecendo no Rio de Janeiro.
Essa reportagem de hoje mostra claramente a situação. Imagine V. Exª, o repórter fez o que fez para ter
uma constatação, mas quantas pessoas passam dessa
forma? Milhares, milhares e milhares. A Polícia Federal
sequer tem condições de fazer uma ﬁscalização adequada por falta de pessoal, por falta de equipamen-
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to. Então, quero dizer a V. Exª que estou a seu lado e
que me disponho a ser relator ou mesmo um simples
membro da comissão, mas nós temos de fazer isso.
Será uma grande ajuda para o Governo chegarmos a
um diagnóstico feito pelo Senado Federal.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Quero aqui dizer ao Sr. Ministro da Justiça e à nossa
Presidenta Dilma que não há razões para se preocuparem. Essa não é uma CPI contra o Governo, essa é
uma CPI pelo Brasil, pelos brasileiros, pelas crianças
que estão na escola, pelos nossos jovens que estão
sendo seduzidos pelas drogas. Essa é uma CPI para
retomarmos a soberania nacional, que custou tanto
aos nossos antepassados, que nos legaram um país
de dimensão continental.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Crivella.
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz, inscrito
pela inscrição regulamentar.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Bom tarde, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
ao contemplar a grandeza de nosso País, com todas
as suas belezas e riquezas, é até difícil identiﬁcar, de
imediato, qual o nosso maior ou mais valioso patrimônio brasileiro.
Será a nossa fauna? A nossa ﬂora? Os nossos
rios? Nossa extensão territorial? Nossos recursos minerais? Nossa agricultura? Nossas indústrias? Nossa
cultura? Ou o nosso povo?
Todos esses itens são muito importantes, são
grandes patrimônios nacionais. Por isso, acredito realmente ser importante zelar e investir nossos esforços
para preservá-los.
Devemos, meus amigos de Rondônia, cuidar
dessa riqueza ímpar tão cobiçada por outras nações.
Devemos cuidar, porque nosso País tem dono. Ele é
do povo brasileiro.
Porém, mesmo diante de toda essa riqueza, tenho
certeza de que nosso maior patrimônio está além de
tudo isso. Acredito que, de fato, nosso maior patrimônio são as nossas crianças, que representam o futuro
desta grande Nação. O Brasil, que já foi aclamado em
verso e prosa como o País do Futuro, vive hoje a sensação de que esse futuro chegou. De fato, vivemos
uma época sem precedentes; mas, para que esse
futuro seja perene e realmente de muitas conquistas,
precisamos dar uma atenção especial para todas as
nossas crianças.
Devemos voltar nosso olhar a esse patrimônio de
valor imensurável, no sentido de agirmos na busca de

242

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

um tratamento diferenciado que responda às demandas
diversiﬁcadas de cada região de nosso Brasil.
Como brasileiro, como cidadão preocupado com o
desenvolvimento dessa geração, comungo com o ideal
de nossa Presidenta Dilma Rousseff. Para ela e para
nós também, é fundamental colocar a educação em 1º
lugar em busca de uma escola de qualidade para os
nosso meninos e para as nossas meninas.
O poeta e educador Mário Quintana, já em 1935,
quando ocupou o cargo de Chefe do Departamento de
Cultura de São Paulo, investiu esforços para a criação
dos Parques Infantis, sistema que, mais tarde, deu
origem ao Pré-Escolar e hoje à Educação Infantil. Fez
isso acreditando na necessidade de atender ao desenvolvimento da criança desde sua tenra idade.
Desde então, ﬁcou claro que cabe à família a
responsabilidade de educar a criança. E cabe ao Estado oferecer a toda criança o direito à educação como
condição da educação integral.
Precisamos trabalhar para que mude o atual quadro de assistência à criança. A criança brasileira clama
por mais atenção. É preciso aumentar o nível de atenção
no âmbito familiar, na esfera educacional, na esfera da
saúde, no meio da sociedade em que vivemos.
A criança clama por cuidados para que, num futuro muito breve, ela venha a ser um adulto capaz de
conviver com as adversidades da vida e superar os
problemas que porventura venham a surgir.
Ela necessita de cuidados para que se torne um
adulto capaz de buscar soluções e não uma pessoa
que multiplique os problemas já existentes, contribuindo
para o aumento da violência, que tanto tem imperado
em nosso País.
A nosso ver, é preciso que a família e a escola
andem de mãos dadas em prol da assistência ao desenvolvimento integral da criança brasileira.
Conclamo aqui os Colegas Senadores para que
unamos forças com a nossa Presidenta, com o Ministro
da Educação, para que se invista o que for necessário
na Educação Infantil do Brasil, solidiﬁcando a base da
educação.
Sei dos avanços nessa área através do programa
Pró-Infância. Sei também de pesquisas e experiências
positivas realizadas pela Unicef, União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação, em parceria com
o MEC e o Inep, pesquisas essas que foram realizadas
de norte a sul do País, com o objetivo de buscar meios
para assegurar a cada criança o direito de aprender.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Acir...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pois
não, Senador Mozarildo, com prazer.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero
cumprimentar V. Exª pelo tema que aborda. Sem dúvida, a grande discussão é: o que é mais fundamental,
saúde ou educação? Eu diria que são irmãs siamesas,
porque, lógico, sem saúde ninguém consegue ensinar
nem estudar, mas sem educação é difícil fazer saúde.
Como é que você vai dizer a alguém que tem, vamos
dar um exemplo de uma coisa elementar, que lavar as
mãos antes das refeições, escovar os dentes? Então,
acho que o investimento tem de ser pesado no Ensino
Fundamental. Aí V. Exª colocou um ponto. As famílias,
coitadas, que não têm condições sob vários aspectos
são vítimas deste processo de não ter tido oportunidade de uma educação adequada e, portanto, de ter
oportunidade de melhor trabalho. Se o País investir de
maneira pesada no Ensino Fundamental e reformular
o Ensino Médio.... Porque a gente vê jovens no Ensino Médio aprendendo fórmulas de química, de física,
de geometria, que não se aplicam depois na prática.
Quando eles chegam à faculdade estão despreparados,
não sabem nem português nem matemática. Então, eu
quero dizer a V. Exª que esse é o cerne. A Presidente
Dilma está certa quando deu prioridade à educação.
Ela tem de, realmente, botar isso para valer, fazer uma
reformulação na prática que vem sendo adotada até
aqui pelo Ministério da Educação e também forçar as
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação a mudarem esse perﬁl que não está dando certo, o Brasil
não está bem na qualidade de ensino.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Dessa pesquisa surgiu o Programa Caminhos do
Direito de Aprender, aplicado em 26 Municípios do Brasil, trazendo excelentes resultados para o IDEB. Isso
comprova que, quando a vontade política do fazer se
une à prática, o resultado aparece, ele vem.
No meu Estado, Rondônia, o programa foi aplicado no Município de Costa Marques. O resultado foi
excelente, como também o foi nos demais Estados
da Federação.
O Programa Caminhos do direito de aprender,
com suas boas práticas, baseadas na pesquisa passo
a passo junto às comunidades que foram beneﬁciadas,
identiﬁcaram os fatores relevantes para a melhoria da
qualidade da educação nas redes municipais.
Algumas atitudes foram tomadas, tais como diversas ações relacionadas à formação continuada dos
professores, às práticas pedagógicas e ao ambiente de
aprendizagem, bem como o inter-relacionamento da
escola com a família e a comunidade. Tudo isso visando
sempre a melhor assistência integral à criança.
Mudanças de práticas alteraram o resultado do
Ideb nesses 26 Municípios brasileiros. Pergunto: o que
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precisamos fazer para que haja aplicação de novas
práticas metodológicas, objetivando a melhoria da qualidade do ensino em todos os Municípios brasileiros?
Creio que precisamos mudar nossa postura em
relação à importância da educação infantil, que é um
direito de toda criança brasileira.
Na semana passada, foi consolidado pelo STF o
piso salarial do professor. Sabemos que não é o ideal,
mas foi um avanço. Considerando o que apresentamos,
propomos que:
– precisamos trabalhar para que mude o quadro de
assistência à criança;
– precisamos lutar pela aplicação de meios que oportunizem o sucesso na próxima avaliação do Ideb,
seguindo o que já foi aplicado nesses Municípios,
enriquecendo o que for necessário;
– precisamos apoiar o MEC, as Secretarias de Educação, a ação dos Municípios, os dirigentes da
educação, os professores, as famílias, para que
todos, unidos, contemplemos a educação infantil
como algo importantíssimo no desenvolvimento
da criança brasileira.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, tomemos
como desaﬁo, como meta a ser alcançada, juntarmos
esforços para que, em todo o território nacional, a educação infantil reúna meios para que essas mudanças
ocorram, melhorando a base da educação fundamental
e favorecendo o desenvolvimento integral das nossas
crianças.
Era esse o tema que eu tinha para esta tarde,
Srª Presidente.
Muito obrigado pela tolerância do tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Acir Gurgacz.
Peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti para assumir a Presidência, porque vou pedir a palavra para
uma comunicação inadiável.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias,
por cessão do Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, o tema é tão importante,
é crucial para o País. Por essa razão, leio, inicialmente,
o texto, para aprofundar números e dar sustentação
técnica às nossas aﬁrmações.
O sopro inﬂacionário começa a brandir, e o hálito
forte que reﬂete a corrosão da estabilidade dos pre-
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ços é captado pela população. Em recente pesquisa
do Instituto Paraná Pesquisas, realizada na cidade de
Curitiba, 96,2% dos entrevistados declararam já sentir o aumento da inﬂação nas suas vidas. O referido
levantamento mostrou que 58% dos consumidores
reduziram seu consumo desde o início do ano. A inﬂação ganha dinâmica própria pela alta dos preços das
mercadorias e dos fatores de produção.
Não podemos perder de vista alguns marcos da
espiral inﬂacionária no Brasil.
Impossível parecia, há alguns anos, erradicar o
monstro bravio da inﬂação. O Plano Real dotou-nos do
grande vértice na moderna vida econômica: uma moeda que se estabilizou e pôde facilitar a vida de milhões
de brasileiros. Foi mais que um programa de estabilização, embora seja reconhecidamente o mais bemsucedido de todos os planos lançados para combater
a inﬂação crônica no Brasil. Ele representou mudança
radical de atitude que permeou toda a população brasileira. Trouxe previsibilidade e restaurou a capacidade
de planejamento.
Nos últimos anos, os brasileiros passaram a conviver com uma realidade que muitos não conheciam.
A estabilidade econômica gerou o perﬁl de um Brasil
diferente, em que a remarcação de preços foi banida
das preocupações diárias das famílias. A vida passou
a ser mais bem planejada, e a inﬂação deixou de corroer a renda dos trabalhadores e assalariados. Tudo
foi feito de forma transparente, sem congelamentos
de preços, nem conﬁsco de depósitos bancários ou
qualquer outro artiﬁcialismo da heterodoxia econômica. A população foi informada de cada prazo, trazendo
pedagogia democrática ao País.
O Brasil tem, hoje, uma moeda nacional que orgulha os brasileiros. Estabilidade econômica, sustentabilidade ﬁnanceira, responsabilidade ﬁscal, e recuperamos a competitividade da nossa economia.
O ciclo econômico gerado por esse padrão monetário vem sendo a força motriz para o reordenamento
institucional da vida brasileira. O momento vivido pelo
nosso povo, com todas as suas diﬁculdades, seria
muito mais dramático se não existisse essa âncora
de estabilidade. Preservar essa conquista, isto sim, é
dever de todos nós.
Pela sétima vez consecutiva, a previsão para o
IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi redimensionada, passando de 6,29%, na semana passada, para 6,34%, na última segunda-feira,
segundo o boletim Focus do Banco Central. Estamos
diante de um balizador que não pode ser escamoteado
por um simples registro de retórica.
A imensa preocupação e a promessa de engajamento para o combate acirrado da inﬂação, expressos
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pela Presidente Dilma logo após a última publicação
do Banco Central sobre as projeções da economia nacional, não atenuam as preocupações que assolam os
lares das famílias brasileiras.
O Governo Federal começa a se dar conta de
que as previsões oﬁciais sobre inﬂação, feitas pelo
Ministro da Fazenda, merecem reparos. Está ﬁcando cada dia mais evidente que Guido Mantega e sua
equipe trabalharam, ao longo dos últimos meses, com
um diagnóstico equivocado acerca do comportamento
dos preços no mercado nacional.
A dona de casa que vai ao mercadinho da esquina, à feira, à farmácia, à padaria, incumbida de pagar
os boletos da família do plano de saúde, da escola,
aluguel, antes mesmo de qualquer analista econômico, percebeu, há tempos, que os preços estão em
escalada. O testemunho da população é irrefutável. O
salário compra hoje menos do que comprava há um
mês. Como uma praga, a expectativa de alta da inﬂação vai se espraiando e se autoalimentando.
Sr. Presidente, a inﬂação, cujos números assustam cada vez mais, já provoca desconforto no dia a dia
do brasileiro. O consumidor já começa a perceber a alta
da inﬂação no próprio bolso. Itens como alimentação,
combustível, aluguel e plano de saúde já incomodam
e começam a irritar o trabalhador.
Prova inconteste de que a carestia dos últimos
meses já afetou a rotina dos brasileiros está na volta de um velho hábito: a estocagem de produtos. As
pessoas armazenam produtos para evitar o próximo
aumento.
Segundo o Banco de Dados Agregados do IBGE,
que tem por objetivo armazenar tabelas contendo os
dados agregados das pesquisas que esse instituto realiza, no acumulado dos últimos 12 meses, os preços
nacionais de diversos produtos dispararam, a exemplo
das hortaliças e verduras (42,95%), da cebola (35,56%)
e do pimentão (74,21%).
Já o Índice de Preços ao Consumidor Semanal
comprova o aumento do custo de vida. Esse índice
registrou elevação de 0,8% somente nesta semana.
Entre os itens que já subiram, estão alguns de relevância considerável para a população, como medicamentos (de 1,29% para 1,71%) e tarifa de eletricidade
residencial (de 0,8% para 0,45%).
Nesta semana, a Presidente Dilma admitiu que
a escalada de preços não é mais tolerável e disse que
essa alta é impossível de ser ignorada. No entanto,
nada que o Governo fez até o momento foi suﬁciente
para salvar as expectativas de inﬂação do pessimismo
de especialistas e consumidores.
De acordo com a jornalista Miriam Leitão, o Governo tem uma avaliação parcial da inﬂação: um fenô-
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meno temporário que passará assim que a safra for
colhida. Isso pode aliviar um pouco, mas existem outros fatores que estão provocando inﬂação. Um deles
está relacionado com o próprio Governo, que gasta
demais. Ou seja, nossa inﬂação tem várias causas e
são mais complexas do que parecem. A inﬂação no
setor de serviços, por exemplo, está em 8,5%.
Os gastos do Governo cresceram, ao contrário
do que se anunciou – gastos de pessoal, gastos com
viagens, gastos com cartões corporativos. Cresceram;
e cresceram signiﬁcativamente. Não houve sinal de reforma administrativa. Não se reduziram os custos das
obras públicas, que continuam sendo superfaturadas,
e nós estamos assistindo, no País, a uma campanha
contra a ﬁscalização e o rigor das auditorias em relação a sobrepreços de obras públicas.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Estamos assistindo, no País, Senador, a uma campanha
que tem por objetivo comprometer a ação de ﬁscalização com a ﬂexibilização do processo licitatório, abrindo portas para a corrupção e para o desperdício do
dinheiro público.
Concedo, com satisfação, a V. Exª, que governou o Estado de Santa Catarina, com muito prazer, o
aparte que solicita.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Alvaro Dias, eu sei que o tempo de V. Exª
está-se esgotando, mas é até para acrescentar algo na
questão da provocação da inﬂação, porque há sinais
de que ela pode voltar e V. Exª declinou ou discorreu
sobre vários temas, produtos daqui e de lá. Quanto a
gastos públicos, eu acho que, em função da responsabilidade ﬁscal que existe no Brasil, com os gastos da
manutenção dessa fórmula, ou com pessoal ou outra
manutenção, talvez isso seja uma questão de gestão
pública. Eu diria que é uma questão de gestão ﬁscal.
Como existe a responsabilidade ﬁscal, acho que a
gestão ﬁscal tem de entrar como uma questão essencial para poder controlar isso. Se houver mais gastos
públicos e se não se comportar isso de outro lado, se
não tiver de onde se tirar, tem de se levar uma gestão
ﬁscal em conjunto. Acho que há essa responsabilidade
de uma gestão ﬁscal mais eﬁciente. Várias entidades
catarinenses levantaram a eﬁciência-Brasil, principalmente em Joinville, e ela está indo pelo Brasil. É a eﬁciência ﬁscal e, aí, entra, então, a gestão ﬁscal, essa
questão que V. Exª coloca para a gente até conter o
assunto da própria inﬂação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador.
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O meu tempo já se esgotou e estou apenas no
início do pronunciamento. Eu não vou brigar para aumentar o meu tempo. Não vou ser deselegante e vou
continuar este pronunciamento na segunda-feira. Vou
prosseguir no tema, porque é muito importante. O Senado tem de debater esse assunto.
Nós temos de ouvir as Lideranças do Governo,
mas temos de nos manifestar com as nossas preocupações. E o Senador Casildo Maldaner...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
vou concluir, Sr. Presidente, antes fazendo referência
ao aparte do Senador Casildo Maldaner, que focaliza
com a experiência de quem já foi Chefe de Executivo
Estadual.
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um avanço
neste País: mudou o conceito da administração pública,
colocou freios, impediu a irresponsabilidade de gestão
nos Estados e nos Municípios, mas não chegou ao Governo da União, e precisa chegar. Precisa chegar ao
Governo da União com o mesmo rigor implacável.
Mas, como o meu tempo se esgotou, Sr. Presidente, espero, na próxima segunda-feira, poder prosseguir com este tema e que o Senado possa adotar um
sistema de debates que permita inclusive à população
do País voltar os seus olhos para esta Casa, porque
nós estamos, com o rigor do Regimento, estabelecendo um freio no debate.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou
concluir.
Estamos impedindo que o debate se consagre no
Senado Federal como em outros tempos. Esta Casa só
vai recuperar prestígio, conceito e imagem no dia em
que se tornar um palco de grandes debates.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geovani Borges.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra à Senadora Marta
Suplicy, como oradora inscrita.
V. Exª dispõe de dez minutos.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Se é uma comunicação inadiável, são
apenas cinco minutos.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Dois textos publicados, hoje, pela imprensa voltam
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à questão da vigilância das fronteiras, ressaltando
principalmente o problema das drogas e do tráﬁco de
armas.
A manchete principal da Folha de S.Paulo coloca
a entrada ilegal de armas no Brasil por motoboys. A
reportagem comprou ilegalmente uma arma em Ciudad
Del Leste e a recebeu no lado brasileiro, trazida por um
motoboy. Um fato sério. Todos os dias, cerca de 13 mil
motocicletas cruzam a Ponte da Amizade.
Hoje, também há um artigo assinado pelo candidato à Presidência da República na eleição passada. O
candidato José Serra escreveu um artigo em O Estado
de S.Paulo sobre três temas: fronteira, drogas e armas.
Serra critica o Governo da Presidenta Dilma porque,
segundo ele, “não faz o que deveria fazer”, ou seja,
“combater duramente a entrada das drogas no Brasil,
enfrentar o tráﬁco, promover campanhas educacionais
e recuperar os dependentes químicos”.
Também pautando-se pela mídia, José Serra
aborda reportagem de O Globo da semana passada
sobre o óxi.
As informações nas quais se baseia não são
atuais. O primeiro ponto é que a vigilância pura e simples das fronteiras não é a ação policial mais efetiva
para combater o tráﬁco, seja ele de drogas, de armas
ou de pessoas.
Quem faz essa aﬁrmação é o Diretor-Geral da
Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra. O delegado
cita como exemplo a ineﬁcácia do controle criado pelos Estados Unidos na fronteira com o México. Essa
estratégia policial encontra-se totalmente superada,
dando lugar ao combate aos cartéis e contrabandistas
nos seus países de origem.
O Brasil vem adotando essa mesma estratégia
com os nossos países vizinhos, já com acordo celebrado com a Colômbia e em negociações bastante
adiantadas com o Peru e a Bolívia, onde a questão
da coca não se limita à produção da droga, mas tem
raízes culturais seculares.
Portanto, vigiar as fronteiras, como insiste o excandidato para argumentar contra o Governo Dilma...
Não tem consistência esse argumento. A gente poderia até perguntar o que, na gestão Serra e Kassab,
foi feito em relação à cracolândia, na cidade de São
Paulo, que a gente sabe que, até hoje, é uma chaga
que persiste em nossa cidade.
O Delegado Daiello Coimbra queixa-se: “Todas
as vezes em que a mídia pauta a questão da vigilância
das fronteiras, a Polícia Federal é levada a dispersar
seus esforços e recursos.”
Agora, tratando do óxi, que é realmente devastador, dando vida útil máxima de dois anos para seus
usuários, o que a Polícia Federal diz é que o seu surgi-
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mento é, antes do tudo, sinal de perda de poder ﬁnanceiro e de produção do narcotráﬁco. Então, o surgimento
de uma nova droga é relacionado a uma maior e mais
competente eﬁcácia da Polícia Federal.
O óxi não é um derivado da cocaína, como diz
o tal artigo publicado na Folha de S.Paulo, mas um
refugo da pasta de cocaína misturado à cal virgem,
utilizada para pintar paredes.
Para não ir além do tempo que eu tenho para
esta comunicação inadiável, eu também gostaria de
ressaltar que não é com belicosidade em relação aos
nossos países vizinhos, como Colômbia e Bolívia, que
vamos ter uma situação melhor em relação ao controle
de drogas, mas, sim, com ações eﬁcazes, respeitosas
como devem ser, modernas e criativas, como a nossa
Presidenta Dilma está implementando no Brasil, em
relação à questão das drogas.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra à Senadora Angela
Portela, em permuta com o Senador Anibal Diniz.
V. Exª dispõe de dez minutos.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, venho a esta tribuna, nesta tarde, para comemorar
uma das medidas mais aguardadas do Governo da
Presidenta Dilma.
Trata-se do lançamento do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico – Pronatec –, que será
lançado hoje, no Palácio do Planalto, com a presença da Presidenta e do Ministro da Educação, Ministro
Fernando Haddad.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico pretende ampliar em mais de três milhões as vagas nos institutos federais, Cefets e escolas técnicas
de todo o Brasil, até o ﬁnal de 2014.
Com o início das inscrições previsto já para junho
de 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico tem um foco especial, Sr. Presidente: são os
beneﬁciários do Bolsa Família, que têm diﬁculdades,
como sabemos, de encontrar a porta de saída dos programas de assistência social mantidos pelo Governo.
Outro público alvo do Pronatec – e é importante
destacar aqui – são os jovens do ensino médio e os
trabalhadores que ﬁzeram uso do seguro-desemprego
por mais de uma vez. Repetidos encaminhamentos
ao seguro-desemprego evidenciam a diﬁculdade que
esses jovens encontram para se inserir, de forma duradoura, em um mercado que exige, cada vez mais,
dos trabalhadores.
Para cumprir a meta de formar e qualiﬁcar mais
de três milhões de proﬁssionais até 2014, o Governo
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Federal vai utilizar a estrutura física dos institutos de
ensino federal, escolas técnicas e órgãos do Sistema
S, que são o Sesc, Senai, Sesi, Senac e Senat.
O Pronatec ampliará o Financiamento Estudantil – Fies –, estendendo esse benefício, antes restrito
aos estudantes do ensino superior, também aos alunos
dos cursos técnicos e proﬁssionalizantes, com ﬁnanciamentos a juros baixos por meio do BNDES.
Outro foco importante do Pronatec são as empresas interessadas em capacitar seus trabalhadores,
que poderão se inscrever no programa, recebendo,
para isso, incentivos do Governo Federal.
Essas são iniciativas importantes para ampliar a
formação da mão-de-obra, num momento especial da
economia brasileira, em que o crescimento da oferta de
empregos impõe a necessidade de um amplo programa
de formação e qualiﬁcação de novos trabalhadores.
Vale lembrar aqui que as mudanças recentes no
Fies permitiram aos estudantes de baixa renda ﬁnanciar seus cursos com juros mais baratos e com maior
tempo de carência, por um prazo maior, uma vez que
a cobertura do programa foi ampliada, para atender
aqueles que não conseguem concluir seus cursos num
prazo médio de oito semestres.
Para os jovens dos cursos de licenciatura que
decidirem trabalhar em escolas públicas, a dívida com
o Fies pode ser perdoada, conforme o período em que
ele permanecer no emprego, e os alunos, que antes
precisavam de um aval para acessar o Fies, agora têm
o próprio Governo como ﬁador.
Então, são aspectos importantes, são iniciativas
elogiáveis do Governo, para acelerar o processo de
formação dos nossos jovens principalmente naquelas
áreas mais demandadas pelo mercado de trabalho.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª permite um aparte?
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Pois não Senador, concedo o aparte.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senadora Ângela, sei que o Senador Mozarildo também tem preferência. Se quiser, Senador Mozarildo...
Fico grato. Senadora Ângela, quero cumprimentá-la
pelo tema que está levantando, que é o Pronatec,
esse programa para ajudar o aprendizado, para preparar as pessoas jovens e com mais idade no Brasil,
um programa extraordinário. Eu acabo de chegar da
Comissão de Assuntos Sociais, de uma audiência
pública. Começamos lá, praticamente, às 11 horas, e
agora é que está terminando a audiência com entidades de todos os setores. Cerca de 10% dos brasileiros
possuem alguma deﬁciência. Nós debatemos muito
como vamos incluir no mercado de trabalho pessoas
com alguma deﬁciência no Brasil. Sendo 10% mais
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ou menos, algo em torno disso, imaginamos quantos
milhões de brasileiros têm necessidade, e, embora
existam as cotas que as empresas com mais de 100
empregados devem admitir – são cotas não só do setor
privado, mas do setor público –, muitas não as cumprem, outras não podem cumpri-las. E vi confederações
que defendem a tese de que muitas vezes as pessoas
não estão preparadas para entrar no mercado, de que
tem de haver um preparo básico para elas poderem
entrar e cumprir com as cotas. Escutei isso. Às vezes,
o SENAI e o Senac não conseguem preencher, mas
são coisas básicas. Eu acho que, para incluirmos no
mercado do trabalho tantas pessoas com deﬁciência,
que precisam, talvez o Pronatec... Não sei se já está
incluso, mas seria interessante, Senadora Angela, que
também se entrasse neste guarda-chuva, para preparar
alguma coisa. Muitas pessoas com deﬁciência não têm
a questão básica de poderem ser incluídas. Então se
encontraria um mercado de trabalho com mais condições, e as empresas poderiam cumprir as cotas de uma
forma ou de outra. Eu apenas quero cumprimentá-la
e trazer essa preocupação, porque a Comissão está
com uma representação grande em todos os setores
hoje: no Ministério do Trabalho, no Ministério Público,
nas confederações de todos os órgãos que estão lá na
Comissão de Assuntos Sociais para o debate. Eu não
esperava que houvesse essa abrangência. V. Exª traz
esse tema do Pronatec do Governo Federal. Por isso,
quero cumprimentá-la e levantar essa reﬂexão.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador. Sem dúvida nenhuma, com
essa possibilidade de as empresas que tiverem interesse capacitarem os seus trabalhadores, elas poderão
ser contempladas também pelo Pronatec. Pelo menos
é o que diz uma preliminar do programa, que será lançado hoje, às 16 horas, no Palácio do Planalto.
Dou o aparte também ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, não há dúvida de que o pronunciamento
que V. Exª faz, dando notícia do lançamento hoje, pela
Presidente Dilma, do Pronatec, não só reforça a ênfase
que a Presidente disse que vai dar à educação, como
também, de fato – disse V. Exª em seu pronunciamento
–, estimula a proﬁssionalização, que é, não tenho dúvida, a melhor porta de saída dos problemas sociais que
o Governo vem tão bem enfrentando. Então, entendo
que estimular o ensino técnico proﬁssionalizante nas
suas diversas áreas é fundamental. Eu digo isso, porque tenho a satisfação de ser o autor, quando fui Deputado, de uma lei que propiciou a criação da Escola
Técnica Federal de Roraima, que já passou pelo Cefet
e que hoje é o Instituto Federal de Educação, Ciência
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e Tecnologia. Então, espero que realmente esse Pronatec, que, vamos dizer, é o ProUni do ensino proﬁssionalizante, possa dar os frutos que de fato deve dar
e que precisa dar para que o Brasil melhore.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Mozarildo.
Eu acredito que o Pronatec vai dar frutos muito positivos, porque a meta da Presidenta Dilma é capacitar
três milhões de trabalhadores em todo o Brasil. E nosso
Estado de Roraima será contemplado com esse plano
de expansão das escolas técnicas, com essa possibilidade de capacitar a sua juventude, porque, inclusive,
Senador, Roraima tem o pior ensino médio. Então, é
preciso ampliar o ensino técnico federal, para suprir
essa carência imensa de ensino médio de qualidade
em nosso Estado de Roraima e em nosso País.
Dou o aparte também à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Muito obrigada, Senadora Angela Portela. Esse tema é não só
importante, pelo que vai acontecer hoje à tarde, no
Palácio do Planalto, mas pelo signiﬁcado que tem na
questão social do nosso País, da educação e, especialmente, da área econômica, que hoje se vê às voltas
com o chamado apagão de mão de obra, exatamente
a falta de pessoal capacitado para diversas atividades
econômicas. Dado o crescimento da economia brasileira, ela está a carecer dessa mão de obra qualiﬁcada.
Ouvi, com atenção, uma exposição feita pelo Secretário
Nacional de Ensino Proﬁssionalizante, Eliezer Pacheco, do meu Estado, o Rio Grande do Sul. Ele fez uma
observação interessante: os candidatos à Presidência
da República, a Presidenta Dilma, José Serra, Marina
Silva, todos deram como prioridade, nas suas respectivas campanhas eleitorais, a questão do ensino técnico proﬁssionalizante. Da mesma forma, nós, como
Senadores, também incluímos isso na nossa agenda
legislativa como candidatos e agora o pautamos. Queria
informar-lhe que, na Comissão de Educação do Senado Federal, foi proposta e aprovada uma...
(Interrupção do som.)
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) Obrigada,
Presidente. É uma audiência pública para debater
exatamente essa questão, Senadora Angela Portela,
do ponto de vista do Governo, envolvendo-se também
Estados e Municípios, e do Sistema S, porque penso
que é um sistema que usa recurso público e que precisa necessariamente estar atualizado nessa agenda
do ensino proﬁssionalizante de maneira efetiva, que
corresponda às necessidades do nosso País, mas sobretudo da juventude. O ensino técnico será também
uma forma de inclusão social, para evitar hoje a marginalização e para combater o problema decorrente da
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drogatização, que é uma preocupação permanente e
constante nossa. Parabéns pelo pronunciamento de V.
Exª em relação a essa matéria tão importante.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Senadora Ana Amélia, inclusive, no Pronatec está
prevista a participação do Sistema S, para alavancar
esse projeto de fundamental importância, e, na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, vamos estar
presentes também, para que o Senado Federal dê a
sua contribuição no aprimoramento desse programa,
que é tão importante para o nosso País.
Gostaria, Sr. Presidente, de ter mais um tempo, para dizer a todos que isso será feito por meio de
antecipação das receitas, para que as entidades do
Sistema S, especialmente o Senai, construam novas
escolas e ampliem a oferta de vagas sem ônus para
o estudante trabalhador.
Sabemos do alcance da rede de ensino ligada
ao Sistema S, presente em todo o território nacional,
e da qualidade dos cursos oferecidos, muitos em parceria com as empresas do setor, para assegurar a
oferta de mão de obra para os postos de trabalho que
são oferecidos.
Então, utilizar a rede de escolas vinculadas ao
Sistema S e oferecer recursos para que jovens de
baixa renda possam ingressar no ensino médio proﬁssionalizante...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– ... são iniciativas para reforçar a persistente política
de valorização do ensino técnico, iniciada no Governo do Presidente Lula com o Plano Nacional de Expansão da Rede Federal de Educação Proﬁssional e
Tecnológica.
Isso permitiu, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
a criação de 214 novas escolas técnicas federais em
todo o País, um crescimento de 150% no número de
unidades, possibilitando também que o número de
matrículas na rede de ensino técnico saltasse de 160
mil para 500 mil alunos entre 2003 e 2010.
Em Roraima, meu Estado, tínhamos, no início
do Governo Lula, uma única Escola Técnica Federal
– hoje transformada em Instituto Federal de Roraima,
com sede em Boa Vista – e unidades descentralizadas
nos Municípios de Caracaraí e Amajari.
(Interrupção do som.)
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Para concluir, Sr. Presidente.
Essa última unidade, aliás, é fruto de trabalho que
realizamos junto ao Ministério da Educação, para atender a uma comunidade cuja principal fonte de renda é
a agropecuária, a agricultura familiar e o turismo.
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Quero, inclusive, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade, para anunciar à população de Boa Vista que
já conseguimos, junto ao Ministério da Educação, a
implantação de mais um campus, que será localizado
na Zona Oeste, região que concentra 70% da população da nossa capital.
Mais que isso, neste ano, já estivemos, por diversas vezes, na Secretaria de Ensino Técnico e Tecnológico do MEC e, dentro dos planos do Governo de
ampliar a rede federal, conseguimos mais duas unidades para o interior de Roraima.
Uma será localizada em um Município da região
centro-sul do Estado, e outra, na região centro-norte,
de acordo com estudos do Instituto Federal...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– ... que detectaram – muito obrigada, Sr. Presidente
– a necessidade de formação técnica e superior em
áreas de forte presença da agricultura familiar e do
agronegócio.
Então, queria deixar aqui a minha alegria, a minha satisfação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o
lançamento, hoje, do Plano Nacional de Ensino Técnico
pela Presidenta Dilma.
Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Paulo Davim, Líder do PV, por cinco minutos, para
comunicação urgente e de interesse partidário, nos
termos do Regimento Interno.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta
Casa na tarde de hoje para registrar a passagem, no
dia de hoje, do Dia Nacional da Caatinga.
A caatinga faz parte dos seis biomas do nosso
País. Temos o pampa, o cerrado, o pantanal, a mata
atlântica, a ﬂoresta amazônica, e também temos a nossa caatinga lá no Nordeste. Esse dia foi implantado a
partir de um decreto presidencial de 2003, em homenagem ao primeiro ecólogo do Nordeste, pioneiro no
estudo da caatinga, falecido em 1989, que foi o Professor João Vasconcelos Sobrinho. Ele foi o fundador
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e do
Jardim Botânico de Recife.
A caatinga é um patrimônio biológico exclusivamente do Brasil e é importante para o equilíbrio climático e para a manutenção do nosso ecossistema. Ela
abrange 12% do território nacional, mas, infelizmente,
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é o terceiro ecossistema brasileiro mais degradado,
Senador Pedro Taques.
Temos, nesse bioma, espécies nativas como a
barriguda, a baraúna, maniçoba, macambira, mandacaru, juazeiro, xiquexique, emburana, exemplos das mais
de novecentas espécies da ﬂora desse bioma.
Contamos com uma fauna muito particular e especíﬁca. Temos, na nossa caatinga, a asa-branca, que
inspirou o saudoso Luiz Gonzaga, a ararinha-azul, a
cotia, o preá, o veado-catingueiro, o tatu, o sagui, o
cachorro-do-mato, o sapo-cururu, entre outros.
Como falei há pouco, a caatinga é o terceiro ecossistema mais degradado. A degradação da caatinga já
atingiu uma área de mais de 900 mil quilômetros quadrados, afetando diretamente 15 milhões de brasileiros. Nas áreas de maior degradação, lá no Nordeste,
temos o Gilbués, no Piauí; Irauçuba, no Ceará; a região
do Seridó, lá no Rio Grande do Norte; e o sertão do
Cabrobó, em Pernambuco. No Rio Grande do Norte,
vivemos um problema sério: a acelerada desertiﬁcação.
E precisamos de um suporte, sobretudo na região do
Seridó, para enfrentar essa desertiﬁcação, até porque,
entre os meios de sobrevivência de nosso povo, existe o uso da própria caatinga como combustível para
cerâmica. Só existe uma forma de minimizarmos essa
degradação que é através do gasoduto. Mas isso ainda
é um sonho. Esperamos que esse sonho se torne realidade, para que a gente continue preservando esse
tão importante ecossistema, do Brasil e do Nordeste,
que é a caatinga.
Portanto, na condição de Senador pelo Partido
Verde, eu não poderia deixar de registrar a passagem
hoje, dia 28 de abril, do Dia Nacional da Caatinga.
Para concluir, Sr. Presidente, rapidamente, quero
registrar que tive uma reunião extremamente proveitosa com os diretores da Caixa Econômica Federal,
responsáveis pela área das loterias. Semana passada,
levantei uma proposta de que as loterias fossem fontes de ﬁnanciamento do Sistema Único de Saúde do
Brasil, SUS. E a conversa que tivemos hoje, Senador
Mozarildo, foi uma conversa extremamente proativa,
esclarecedora e que me deixou extremamente otimista
com essa hipótese.
É bem verdade que o ﬁnanciamento da saúde não
vai ser resolvido só com a participação das loterias.
De forma alguma. Até porque montamos um elenco
de propostas, de várias fontes possíveis ﬁnanciadoras
da saúde do Brasil.
A conversa que tivemos hoje com os diretores
da Caixa Econômica Federal, sobretudo com os responsáveis pelas loterias, deixou-me absolutamente
convicto de que é uma alternativa viável, juntamente
com outras alternativas que levantei aqui, como é o
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caso da utilização das multas de trânsito para também
subsidiar a assistência médica e o sistema público de
saúde do Brasil.
Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, do nosso querido
Estado de Roraima.
V. Exª dispõe de dez minutos, na forma do Regimento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Geovani Borges, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, Senador Geovani, é até
coincidência que eu venha falar sobre um tema que
nós dois temos muito a ver, que é a redivisão territorial do país. Roraima e Amapá não existiriam hoje
como Estados se não tivesse sido pensada, na época
de Getúlio Vargas, por ele, a criação dos Territórios
Federais, desmembrando Roraima do Amazonas e
o Amapá do Pará. E, na elaboração da Constituição,
durante a constituinte, eu, constituinte, V. Exª constituinte, trabalhamos para que Roraima e Amapá fossem
transformados em Estados.
Hoje temos o exemplo, ao analisarmos o IDH,
Índice de Desenvolvimento Humano, ao analisarmos
os avanços na educação. Basta dizer que no meu Estado, hoje, temos uma universidade federal, temos um
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia,
temos uma universidade estadual e temos seis outras
instituições particulares de Ensino Superior. Teríamos
isso se continuássemos Município do Amazonas? Barcelos, que é vizinho nosso lá, foi capital do Amazonas
e hoje ainda é um município que vive de maneira relativamente pobre, se considerarmos o nosso Estado
de Roraima.
Então, depois da Constituinte, quando assumi aqui
o mandato de Senador, em 1999, apresentei alguns
projetos, e é bom que se diga, projetos não para a criação de novas Unidades da Federação, mas projetos,
como manda a Constituição, para convocar plebiscito para que as unidades da Federação que estejam
envolvidas na proposta se pronunciem se querem ou
não querem a redivisão territorial. Não é a criação. A
criação ainda passa depois do plebiscito, passa por
uma avaliação da Assembleia de Deputados Estaduais
e depois por uma lei complementar a ser votada pela
Câmara e pelo Senado.
Portanto, o plebiscito está muito longe de ser a
criação do estado ou do território proposto. No entanto,
é interessante. Aqui no Senado, esses projetos foram
aprovados convocando plebiscito, mas na Câmara os
projetos de minha autoria estão lá desde 2000, 2001.
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Portanto, o que tem menos tempo tem 10 anos e a
Câmara dos Deputados, que é a Casa que representa o povo, não autoriza o povo a dizer se quer ou não
quer redivisão territorial. O Senado, que representa os
Estados da Federação, já se pronunciou dizendo que
quer que se realize o plebiscito.
E quais são os plebiscitos que estamos propondo? Nós pegamos, no meu caso, os três maiores
Estados do País: o Amazonas, que sozinho é maior
do que os sete Estados do Sul e do Sudeste juntos;
o Pará, que tem uma área igual aos sete Estados do
Sul e Sudeste juntos, e o Mato Grosso, que é um pouquinho só menor do que essa área dos sete Estados
do Sul e do Sudeste, e propusemos que fosse convocado o plebiscito.
Vou me pegar aqui no caso do Pará. Já existe,
eu diria assim, até pela própria geograﬁa, nitidamente, Senador Geovani, uma área no oeste do Pará que
tem características próprias, que o povo todo quer ser
estado; é um estado de fato, falta ser um estado de direito. E no sul do Pará, na região do Carajás, também,
o movimento é fortíssimo pela emancipação daquela
área. Ora, e aí por que isso não anda? Surpreendentemente, como eu disse, não anda na Câmara dos Deputados, que é onde o povo está representado. Tanto é
que lá um Estado como o nosso tem oito Deputados e
um Estado como São Paulo tem 70; porque tem a ver
com população. Mas, lá não é aprovado. Pergunta-se:
por quê? Por várias razões.
Primeiro, porque a maioria dos políticos dos Estados onde se propõe a redivisão não quer. Não quer,
por pressões de uma forma ou de outra. Principalmente dizem, para se defender, que não querem a divisão
do seu Estado. “Por que vamos dividir o Pará? Não. O
Pará tem de continuar inteirinho, não pode ser dividido”. Não é uma divisão. Na verdade, é uma redivisão,
porque o Pará já foi um só: Maranhão, Pará, Amazonas,
Amapá e Roraima. Depois, passou a ser Grão-Pará e
Amazonas. E, ﬁnalmente, separaram os dois Estados,
que continuam grandes.
Quem mora lá em Letícia, na fronteira com a Bolívia, tem algum contato com o poder central? Quem
mora em Santarém ou naqueles Municípios do oeste
do Pará tem mais diﬁculdade de ter contato com a capital do Pará, Belém, do que com outros Estados até.
Então, não é possível que o Amazonas, com esse
tamanhão, seja benéﬁco para o País. Não é benéﬁco
para o País, não é benéﬁco para a região.
Voltemos ao por que de não andar isso. Primeiro,
há colonialismo interno. Quero dizer, os políticos, os detentores do poder, internamente, não querem a divisão
do seu próprio Estado, e os outros Estados poderosos
não querem a criação de novos Estados, porque isso
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signiﬁca que vai ter mais poder político para aquelas
regiões: vai ter Governador eleito, vai ter Senador, vai
ter Deputado Federal. Com isso, por exemplo – sem
querer falar mal, mas para dar um exemplo –, São Paulo não quer perder o poder político de ter mais Deputados na região que corresponde ao Pará do que tem
atualmente; não quer que tenha mais Senadores do
que tem atualmente. E, no entanto, nenhuma redivisão
territorial, nenhuma deu errado.
Vamos começar lá pelo Mato Grosso, que era
um Estado que compreendia o Mato Grosso e o Mato
Grosso do Sul. Houve a redivisão, e tanto a parte do
Mato Grosso original quanto a que se desmembrou
progrediram imensamente. Não há nem termo de comparação.
Vamos a outro: o Tocantins. Tocantins era o norte
de Goiás, abandonado, e representava alguma coisa
em torno de menos de 10% da arrecadação do Estado. E o que é hoje o Tocantins, que praticamente rivaliza com Goiás? E Goiás aumentou a sua riqueza e a
condição de vida do seu povo.
Roraima e Amapá, que são os dois menores.
O que eram? O que eram? Municípios distantes do
Amazonas e do Pará. Como eu disse, um hoje é o
meu Estado, um Estado pequeno: pouca gente, 500
mil habitantes, arredondando, e que tem uma universidade federal, uma universidade estadual, um instituto
federal de educação, ciência e tecnologia. Portanto,
mudou a qualidade de vida das pessoas, como no seu
Estado também.
Então, queria aqui hoje fazer essa defesa. Daqui
mais uns dias, vai haver uma reunião em Santarém,
envolvendo todo aquele oeste do Pará e também o sul
do Pará, para que se debata novamente e se motive a
necessidade de se fazer um plebiscito. Ora, será que o
povo não tem o direito de dizer se quer ou não quer?
Se o plebiscito vai haver no Estado todo, se o povo
disser que não quer, morreu. Morreu, mas não são os
Deputados que vão engavetar um direito que o povo
quer ter. E, se o povo disser que quer, ainda vai ter
que passar pela Assembleia do Estado, depois aqui
pelo Senado, para se aprovar uma lei complementar
e, de fato, criar-se o Estado. Portanto, se fosse aprovado neste ano e realizado o plebiscito no ano que vem
nas eleições municipais, era para ser criado o Estado
daqui, talvez, a cinco anos, dez anos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Mas, se V. Exª me permitir, quero ouvir o Senador
Cyro, com muito prazer.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Senador Mozarildo, muito obrigado pelo aparte. O senhor
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tem toda a razão. Sou testemunha do que aconteceu
com Tocantins e com o Estado de Goiás. O Estado de
Goiás não conseguia suprir aquela região, demandava
muitas verbas que ele não tinha. As coisas estavam
sempre carentes. O processo durou, mais ou menos,
uns oito anos, mas valeu a pena. Valeu a pena para
os dois Estados. Hoje, temos um desenvolvimento que
jamais teríamos se estivesse sendo todo o Estado de
Goiás. O senhor deve persistir com essa ideia, e tem
uma parceiro aliado à sua região. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Agradeço muito. O aparte de V. Exª é um testemunho
do que eu disse, porque, realmente, nenhum Estado ou
Território fruto de uma redivisão territorial deu errado.
Foi bom para ambos os lados. Foi bom para o Estadomãe e foi bom para o Estado-ﬁlho. Então, como é que
queremos eliminar desigualdades regionais com Estados verdadeiros latifúndios, como são o Amazonas,
o Pará e o Mato Grosso?
Quero ﬁcar só aí. Não vou nem discutir que a
Bahia é grande também, não vou discutir que o Maranhão é grande também, mas vamos pegar os três
maiores então. E vamos pensar Brasil mesmo para
valer, fazendo com que haja um desequilíbrio...
Nós gostamos tanto de nos mirar nos Estados
Unidos. Olhem só o mapa dos Estados Unidos. Esqueçam o Alasca e olhem o mapa dos Estados Unidos. A
área é equivalente à nossa, talvez um pouco menor.
Eles têm 50 Estados, fora o Distrito Federal, que é Washington. Nós temos 27 Estados, com uma área maior
que a dos Estados Unidos.
Não citei o exemplo do Acre, do Senador Anibal,
que também foi um caso atípico, porque praticamente
o Brasil comprou o Acre, pois os brasileiros ocuparam
aquela região. O Acre passou pela ﬁgura de Território
e depois se transformou em Estado. Vejam a diferença
se o Acre fosse apenas Território Federal ou um Município do Amazonas, como Rondônia também.
Então, quero aqui defender essa redivisão e conclamar a Câmara dos Deputados, que aprove o direito
de o povo dizer se quer ou não a redivisão territorial.
Senador Anibal Diniz, com muito prazer.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Mozarildo, fazendo um complemento ao seu pronunciamento, primeiro, minha solidariedade pelo conteúdo. Mas, em relação ao Acre, essa aﬁrmação tem que
ser muito cuidadosa, porque o Acre é Brasil por opção,
ainda que contra as autoridades nacionais na época.
Então, o Acre é Brasil por opção, fez uma guerra para
ser Brasil, e a diplomacia do Brasil entrou muito tardiamente para discutir a questão do Acre – só corrigindo essa informação. Realmente, se o Acre não fosse Estado, seríamos um Território jogado nos conﬁns
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da Amazônia, sem nenhuma atenção. Vivemos ainda
muito dependentes da autoridade do Governo Federal,
mas, realmente, conseguimos dar passos muito importantes a partir da autoridade local constituída, com os
poderes constituídos e com os espaços de atenção
às necessidades básicas da sociedade instalados no
Estado. Realmente, com o Estado instalado, as coisas
andaram muito mais.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Quero agradecer o aparte e, logicamente, quando
falei comprado, quero colocar entre aspas, porque, na
verdade, o Brasil diz que pagou para a Bolívia o direito de os brasileiros que foram para lá serem Brasil,
pois eles poderiam ter optado por ser Bolívia, ou, até
como tem na História, ser um país independente, mas
optaram por ser Brasil. Como disse V. Exª, não fora a
transformação de Território em Estado, talvez estivesse
muito, mas muito atrás.
Eu quero, Sr. Presidente, para encerrar, pedir a
V. Exª que autorize a transcrição, como parte do meu
pronunciamento, aqui dos projetos que foram apresentados por mim e por outros Parlamentares propondo a
convocação do plebiscito para a discussão da criação
de novos Estados e Territórios, notadamente na Amazônia, mas também em outros Estados.
Eu defendo claramente a redivisão do Amazonas,
do Pará e do Mato Grosso. É só olhar o mapa e ver se
tem sentido termos um Estado do tamanho do Amazonas, onde cabem vários países da Europa, do Pará
e do Mato Grosso, que realmente são grandes demais
– a reivindicação em Mato Grosso amenizou muito.
Muito obrigado e peço a transcrição dessa matéria que lhe pedi.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º do Regimento Interno)
REDIVISÃO TERRITORIAL DA AMAZÔNIA
Resumo da Tramitação dos Projetos apresentados pelo
Senador Mozarildo Cavalcanti
s 0$# N  DE  DO 3R -OZARILDO #AVALCANTI
(PDS nº 18/99), que convoca plebiscito sobre a
criação do Estado do Araguaia;
Apresentação no Senado Federal: 2-3-1999
Aprovação no Senado Federal: 15-3-2001
Leitura na Câmara dos Deputados: 23-3-2001
Última Tramitação: 7-4-2009 – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Parecer
do Relator: Dep. Sandro Mabel (PR – GO), pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
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tiva e, no mérito, pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e Desenvolvimento Regional, do PDC
nº 49/2003 e do PDC nº 495/2003, apensados
com substitutivo. Aguardando Deliberação da
Comissão.
s 0$# N  ! DE  DO 3R -OZARILDO #AVALCANTI
(PDS nº 19/99), que convoca plebiscito sobre a
criação do Estado do Tapajós;
Apresentação no Senado Federal: 2-3-1999
Aprovação no Senado Federal: 23-10-2001
Leitura na Câmara dos Deputados: 14-2-2000
Última Tramitação: 25-4-2011 _ Comissão de Finanças e tributação (CFT) _ Parecer do Relator, Dep.
João Dado, pela compatibilidade e adequação
ﬁnanceira e orçamentária do PDC nº 731/00, dos
PDC nºs 120/91, 585/00 e 2.264/06, apensados,
das Emendas de Plenário nºs 1/93 e 2/93 oferecidas ao PDC nº 120/91, desde que nos termos do
Substitutivo da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional.
s 0$# N  DE  DO 3R -OZARILDO #AVALCANTI
(PDS nº 20/99), que convoca plebiscito sobre a
criação de três Territórios Federais. Criando o
Território Federal do Rio Negro, Território Federal
do Solimões e Território Federal do Juruá.
Apresentação no Senado Federal: 2-3-1999
Aprovação no Senado Federal: 9-11-2000
Leitura na Câmara dos Deputados: 14-11-2000
Última Tramitação: 2-12-2004 _ Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (Mesa) _ Apresentação do
Recurso nº 153/2004, pelo Deputado Dr. Rodolfo Pereira (PDT-RR). Aguardando deliberação
do recurso.
MATÉRIAS DE OUTROS AUTORES
TAMBÉM EM TRAMITAÇÃO
s PDC nº 159, de 1992, do Sr. Geovani Queiroz, que
dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado do Carajás;
Tramitação
22-3-2011 Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional (CAINDR): Parecer do Relator, Dep. Zequinha Marinho
(PSC-PA), pela aprovação deste, na forma do
substitutivo.
s PDC nº 1.097, de 2001, do Senado Federal (PDS nº
274/00), que convoca plebiscito sobre a criação
do Território Federal do Oiapoque;
Tramitação
3-3-2010 – Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) – Parecer do Relator, Dep. Ze-
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naldo Coutinho (PSDB-PA), pela inconstitucionalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.097,
de 2001, restando prejudicada a análise dos demais aspectos pertinentes a esta Comissão.
s PDC nº 947, de 2011, do Sr. Sebastião Madeira e
outros que dispõe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Estado do Maranhão do Sul;
Tramitação
28-2-2008 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
(MESA)
Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Plenário.
s PDC nº 2.300, de 2009, do Senador Leomar Quitanilha, que dispõe sobre a realização de plebiscitos
para a criação do Estado do Carajás.
Tramitação:
18-11-2010 Plenário (CD): aguardando inclusão em
Ordem do Dia.
s PDS nº 2, de 2007, do Senador Edison Lobão, Institui plebiscito sobre a criação do Estado do Maranhão do Sul.
Tramitação:
30-3-2007 SSCLSF – Subsec. Coordenação Legislativa do Senado: aguardando inclusão em Ordem
do Dia do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª
será atendido na forma do Regimento.
E quero aproveitar a oportunidade, antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, para cumprimentar V. Exª pelo brilhante pronunciamento que
proferiu nesta tarde a respeito dessa discussão que é
de interesse do País. Nós, amazônidas, sabemos que
muitas vezes o Governador do Estado do Amazonas
e o Governador do Estado do Pará não conseguem
visitar todos os seus Municípios ao menos duas vezes
ao longo do mandato. A gente sente, nessa imensidão
territorial, a ausência do Poder Público. E a redivisão,
como V. Exª bem colocou a respeito dos Estados Unidos, é importante para o desenvolvimento do País.
Parabenizo V. Exª e convido a próxima oradora
inscrita, como Líder do bloco de apoio do Governo, a
Senadora Gleisi.
V. Exª dispõe de cinco minutos na forma do Regimento.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Sr. Presidente. Obrigada pela oportunidade.
Antes de fazer meu pronunciamento, queria fazer
um registro aqui e uma saudação a um amigo paranaense que me visita, ex-Prefeito da cidade de União da
Vitória, no sul do Paraná, nosso ex-Prefeito Hussein
Bakri. Seja bem-vindo a esta Casa.
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Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna hoje para comentar com este
Plenário, com esta Casa, a visita da Ministra Miriam
Belchior à Comissão Mista de Orçamentos, que se
deu na terça-feira, em razão da apresentação da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, LDO. A Ministra veio à
Comissão, como determina a Constituição Federal,
na apresentação da matéria; mas também, além da
LDO, a Ministra comentou sobre os ajustes orçamentários feitos no início deste ano e também o decreto
sobre os restos a pagar envolvendo grande parte das
emendas parlamentares.
Por mais de cinco horas tivemos a presença da
Ministra na Comissão Mista de Orçamento discutindo
temas muito importantes.
Quero fazer aqui o registro da importância de sua
exposição sobre macroeconomia e da importância da
política ﬁscal nos ajustes que o Governo está fazendo
na área econômica para a contenção da inﬂação. Muitos
se perguntam se os cortes orçamentários divulgados
no início deste ano, de R$50 bilhões, teriam impacto
sobre a questão inﬂacionária.
A Ministra Miriam fez uma exposição objetiva,
sucinta, mas muito esclarecedora, mostrando que o
nosso resultado primário, que era previsto para R$22,9
bilhões no quadrimestre, já atingiu, no primeiro trimestre
deste ano, R$25 bilhões, fazendo com que a relação
dívida/PIB caísse. E nós sabemos muito bem que a
relação dívida/PIB é fundamental para que tenhamos
equilíbrio macroeconômico e, portanto, reduções de
pressão inﬂacionária.
Então, quero aqui parabenizar o Ministério do
Planejamento, a Ministra Miriam Belchior, que fez
uma brilhante exposição, colocando no mesmo nível
de importância a política ﬁscal e as políticas macroprudenciais, a administração da taxa Selic, a política
cambial, que estão sendo executadas pelo Ministério
da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil. Isso traz
para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, muita
segurança de que o Governo da Presidenta Dilma, a
área econômica desse Governo, está com muito foco
e está muito ﬁrme no combate à inﬂação.
Aliás, quero aqui fazer um registro: está-se combatendo a inﬂação não com medidas ortodoxas, apenas
aumentando a taxa Selic, muito pelo contrário, a Selic
passa a ser um dos instrumentos dessa política. Estão
sendo ﬁrmemente aplicadas políticas macroprudenciais
ligadas à contenção do crédito, à entrada de capital
especulativo e também à administração cambial e – o
que é mais importante, dito pela Ministra Miriam – à
política ﬁscal de contenção dos gastos.
A Ministra também fez uma exposição da LDO,
mostrando a redução da dívida em relação ao Produto
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Interno Bruto desde o ano passado e demonstrando
que essa relação voltará em 2010 já nos patamares
pré-crise, ou seja, vamos ter uma das menores relações no mundo entre dívida e Produto Interno Bruto.
Também mostrou que, já para 2012, estaremos com
a inﬂação no centro da meta, ou seja, 4,5%, em razão
das medidas que estão sendo tomadas. E o mais importante: mostrou a evolução do ganho real do salário
mínimo. Aliás, política aprovada por este Congresso,
por esta Casa, e que já está evidenciada na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Também está evidenciada na LDO a manutenção
dos investimentos do PAC, a manutenção dos programas de combate à fome e à miséria e, mais do que
isso, o aumento considerável nos orçamentos do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Aliás,
esses orçamentos são maiores do que o orçamento
empenhado no ano passado nessas pastas, o que
mostra que o corte feito, o ajuste da política ﬁscal, foi
extremamente seletivo, ou seja, não foi um corte generalizado, procurou assegurar as políticas estruturantes
do Governo Federal.
A Ministra falou também sobre as emendas. A
propósito, quero lamentar que, mesmo essa exposição
tendo sido muito rica na Comissão Mista de Orçamento, infelizmente, o que chamou a atenção foi que os
debates ﬁcaram, na maior parte do tempo, restritos às
emendas parlamentares. Não sou contra as emendas,
elas são legítimas e precisam acontecer. Mas esta
Casa, o Congresso Nacional, a Comissão Mista de
Orçamento têm de fazer os debates sobre os grandes
temas nacionais, sobre aquilo que realmente tem impacto na vida das pessoas. As nossas emendas, Presidente Geovani Borges, ajudam os Municípios, mas o
que mudou a realidade deste País, Presidente, foram
as políticas estruturantes de combate à fome, de combate à miséria, foi o Bolsa Família, foi o aumento real
do salário mínimo. Foram essas políticas que tiraram
trinta milhões de pessoas da miséria e que beneﬁciaram
a vida de pessoas em todos os Municípios brasileiros.
Por isso é que eu lamento.
Penso que esta Casa deve se debruçar, sim, sobre a discussão do processo de emendas. Inclusive, já
apresentei as minhas propostas para a comissão que
está discutindo isso, mas vejo que as emendas têm de
ter um tratamento de responsabilidade por parte desta
Casa. Penso que o valor que cada Parlamentar tem é
extremamente alto para a realidade orçamentária brasileira. Temos de diminuí-lo, temos de pactuar com o
Executivo para que, de fato, elas possam ser exequíveis, para que possamos levar os recursos. Temos de
ter responsabilidade e apresentar emendas àqueles
projetos e àqueles programas que são estruturantes
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e que já estão na programação do Governo Federal,
porque, aﬁnal, foi o Executivo, cujo programa foi debatido nas eleições para Presidente, que chegou à vitória
no Palácio do Planalto.
Também aqui quero louvar a decisão que vem
constando da LDO, que faz com que os Ministros e
o Tribunal de Contas, enquanto instituição, tenham
responsabilidade na deﬁnição de obras que vão ser
suspensas em caso de irregularidade. Ou seja, não
basta apenas um parecer técnico.
Saúdo a presença da Ministra nesta Casa. Parabenizo as ações do Ministério do Planejamento.
Foi um dia memorável. Quero também parabenizar o
Presidente Vital do Rêgo, que conduziu com maestria
uma audiência pública muito disputada, com grande
número de pessoas falando, Deputados e Senadores,
e tudo correu normalmente.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Antes de conceder a palavra à próxima
oradora inscrita, a Presidência da Casa saúda todos os
Coordenadores das Secretarias de Estado do Distrito
Federal de Educação, participantes do programa Senado Jovem Brasileiro, na quarta edição do concurso
de redação. Bem-vindos!
Com a palavra a Senadora Ana Rita.
V. Exª dispõe de dez minutos nos termos do Regimento.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Eu quero aqui, inicialmente, saudar todas as Srªs
e Srs. Senadores, também as cidadãs e os cidadãos
que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela
Rádio Senado, e todas as pessoas que hoje estão aqui
acompanhando a sessão.
Sr. Presidente, quero dedicar este discurso às
nossas companheiras empregadas domésticas, na
verdade, trabalhadoras domésticas. Ontem comemoramos o seu dia e tivemos a oportunidade de realizar,
com muita alegria, uma audiência pública na Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, onde foi feita uma bela homenagem à categoria
das trabalhadoras domésticas. E essa homenagem
foi da forma mais digna, Sr. Presidente, de uma forma
que considero extremamente importante, porque a
Comissão de Direitos Humanos deu voz a essa categoria – composta por mulheres em sua grande maioria
–, deu voz a todas as trabalhadoras, permitindo que
elas pudessem expor as suas reais demandas, seus
anseios, seus problemas, enﬁm, expor a situação real
pela qual passam.
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Ontem pudemos reﬂetir sobre a importância dessa
categoria proﬁssional para o Brasil, seja na dimensão
econômica, social, seja na dimensão dos problemas
e dos direitos da mulher.
Eu aqui falo da mulher, porque são elas a grande maioria dentro dessa categoria tão importante para
os brasileiros: 96% dos postos de trabalho doméstico
são ocupados por mulheres, aproximadamente sete
milhões delas, em um universo de oito milhões de
trabalhadores.
Então, por justiça, ﬂexiono no feminino, apesar
de reconhecer que há um milhão de homens atuando
no trabalho doméstico, como piscineiros, jardineiros,
motoristas, mordomos e muitos outros. No entanto, em
meu discurso, vou dizer por que as mulheres têm desvantagens em relação aos homens nessa proﬁssão.
As trabalhadoras domésticas, que não raramente
são agredidas em pontos de ônibus no percurso para
casa, são humilhadas nas residências em que trabalham e sofrem muitas outras formas de violência, ainda se deparam com uma legislação que as trata como
trabalhadoras de segunda classe.
Não possuem os mesmos direitos que os demais
trabalhadores de nosso País só porque trabalham no
lar, nas casas de famílias, porém, de famílias que não
são as delas, mas as nossas famílias: elas cuidam das
nossas casas, dos nossos ﬁlhos, dos nossos parentes. Sinto que ser trabalhadora doméstica neste País
ainda guarda um resquício da escravidão. Há aquela
ideia de que já fazemos muito por elas, damos casa,
comida. Para que direitos? Simplesmente acho tudo
isso um grande absurdo. Infelizmente nós ouvimos,
com muita frequência, e por parte de muitas pessoas
que são empregadoras o seguinte: para que tantos
direitos? Como se elas fossem obrigadas a trabalhar
como escravas.
Defendo aqui nesta Tribuna, Sr. Presidente, que
o trabalho doméstico é igual a todos os outros, é uma
prestação de serviço em troca de uma remuneração
estipulada. Logo, o trabalhador doméstico deve gozar
dos mesmos direitos que gozam os demais.
Por considerar este assunto muito importante e
por considerar que ele necessita de um debate ampliado – há questões um tanto complicadas, como a horaextra, o adicional noturno, a jornada de trabalho de 44
horas semanais e o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço obrigatório –, entendo que se faz necessário
realizar audiências públicas como a que aconteceu
ontem para tratar dessas questões. É preciso ouvir as
trabalhadoras, é preciso ouvir os patrões, os sindicatos,
as associações, é preciso também ouvir os parlamentares das várias regiões do País para chegarmos a um
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denominador comum e estabelecermos os direitos, os
deveres e a justiça para essa classe trabalhadora.
A nomenclatura do dia 27 de abril, por si só, já é
pejorativa: é o dia da “emprega doméstica”, o que já
diz muito sobre o baixo valor social que é atribuído a
essas trabalhadoras, a esses desconhecidos íntimos,
que estruturam de forma tão fundamental a vida brasileira. Diz muito, também, sobre como o preconceito
contra a mulher – no caso, a mulher pobre – pode forjar uma intrincada teia de desfavorecimento social, de
precarização das relações de trabalho e de injustiça.
E não é nenhum exagero, Sr. Presidente, chamar
de impressionantes os números e as estatísticas que
cercam esse mundo à parte, o mundo das empregadas domésticas, que contava, ao ﬁnal da década de
1990 com 6 milhões e 500 mil mulheres, representando 22% do total da população feminina economicamente ativa.
E essa proporção vem crescendo. Em dez anos,
o aumento do número de mulheres envolvidas nessa
atividade foi de 40%, o que a torna hoje a principal
ocupação das trabalhadoras brasileiras.
E quem são estas trabalhadoras, Srªs e Srs. Senadores e Sr. Presidente?
São, hoje – ao contrário do que ocorria no passado –, principalmente mulheres de faixa etária mais
elevada, de 40 a 54 anos, que, em face da crise das
oportunidades do emprego masculino, tiveram, elas próprias, que buscar uma atividade remunerada, de forma
a melhorar a condição ﬁnanceira de suas famílias.
São mulheres que têm ﬁlhos e que carregam,
portanto, os ônus adicionais advindos de uma dupla
e, às vezes, tripla jornada de trabalho.
São também mulheres de baixo nível educacional, fato que as prejudica ainda mais, em termos de
novas oportunidades de crescimento proﬁssional e
de remuneração. E foi exatamente isso que ouvimos
ontem na Comissão de Direitos Humanos. Mulheres
humildes, com pouca escolarização, pouca escolha
proﬁssional. Menos de 60% delas sequer completaram o ensino fundamental; metade trabalha mais de
45 horas semanais, 60% recebem até 2 salários mínimos; 80% não têm registro em carteira da trabalho,
ﬁcando, dessa forma, quase excluídas dos programas
e das ações da rede de proteção social.
E tem dados ainda mais alarmantes, mais de 300
mil trabalhadores dessa categoria possuem – olha só,
Sr. Presidente! – de 5 a 17 anos, ou seja, crianças, meninas, trabalhando cedo, em casa de família. Muitas
delas sem remuneração, que trocam a força precoce
de trabalho por um prato de comida e por um canto
para dormir.
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Outro dado que ﬁcamos sabendo é que as empregadas domésticas negras e pardas ganham em
média, por hora de trabalho, metade do que ganham
as trabalhadoras brancas, melhor remuneradas em
função de uma educação mais qualiﬁcada.
Ser empregado doméstico no Brasil tem cor, tem
sexo, tem categoria social, Sr. Presidente. Ser trabalhador doméstico no Brasil é ser mulher, ser negra e
ser pobre.
É irônico, mas trabalhar em casa de família pode
ser considerado, também, como resultado da emancipação da mulher. Explico isso, Sr. Presidente. É que
para que algumas mulheres possam sair de casa para
trabalhar, há a necessidade de outras, as domésticas,
serem pagas para as substituírem no lar.
O que mais se poderia dizer para reconhecer e
para testemunhar a importância dessas companheiras, dessas valorosas cidadãs para o nosso País, para
reverenciar essas lutadoras, de cujo esforço e trabalho, tão mal reconhecidos, depende o bem-estar de
milhões de brasileiros.
Podemos utilizar o ensejo da data para reﬂetir sobre os insuﬁcientes avanços da legislação na garantia
dos direitos das trabalhadoras domésticas.
Já se vão mais de trinta anos da promulgação
da Lei nº 5.859/72, que consolidou os direitos da proﬁssão. Posteriormente, signiﬁcativos avanços foram
conquistados no âmbito da Constituição de 1988, em
especial no reconhecimento dos direitos previdenciários
do trabalhador doméstico. Mas é muito signiﬁcativo que
exista, no texto da própria Carta Magna, no parágrafo
único de seu art. 7º, uma expressa limitação quanto a
outros direitos que são, de resto, garantidos...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ...garantidos
aos demais trabalhadores urbanos e rurais.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, é também importante
registrar, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o
direito de acesso aos serviços de creche, fundamentais
para que as mães trabalhadoras – a grande maioria,
na verdade – possam exercer a proﬁssão. Mais importante depois será garantir, com o apoio da sociedade
e mediante o exercício da função de ﬁscalização do
Parlamento, que esse direito, uma vez gravado na lei,
venha constituir uma realidade tangível: que tais serviços existam, que estejam corretamente distribuídos
pelo território e que sejam prestados em condições
adequadas.
E, sobretudo, Sr. Presidente, devemos repensar a
educação de adultos, para que se viabilizem melhores
oportunidades proﬁssionais para que esse contingente
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de cidadãs excluídas, para esta massa de quase 7 milhões de brasileiras: as trabalhadoras domésticas.
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Quero, de
fato, colocar o nosso mandato à disposição e a serviço da luta política das empregadas domésticas, dessas brasileiras. Que os seus problemas sejam nossos
problemas; a sua causa, a nossa causa; a sua vida,
a nossa vida.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer.
Muito obrigada pela paciência e pelo tempo que
nos foi concedido.
Durante o discurso da Sra. Ana Rita, o Sr.
Geovani Borges deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senadora Ana Rita, o cumprimento da Mesa
Diretora pelo seu pronunciamento e pela audiência
pública que vocês ﬁzeram com as domésticas com
muito sucesso.
O próximo orador é o Senador Geovani Borges,
para uma comunicação inadiável.
Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
fazer dois registros.
O primeiro é para abraçar a família enlutada e
ser solidário à família do ex-Prefeito e Deputado Estadual Heraldo Musso, do Município de Aracruz, no meu
Estado do Espírito Santo. Ele faleceu, veio a óbito, e a
família está enlutada. Sua família tem uma intervenção
política signiﬁcativa no Município, já que Heraldo foi
Deputado também. Então, quero abraçar essa família
e solidarizar-me com ela.
O segundo registro que faço é que, ontem, houve
o lançamento da Frente da Família no auditório Petrônio
Portella, o maior auditório desta Casa, superlotado de
pessoas, de autoridades, de atletas, de artistas, Deputados e Senadores que compõem essa Frente.
A Frente da Família tem a maioria absoluta desta
Casa, Senador Geovani Borges, e a maioria absoluta
da Câmara dos Deputados.
E para ser propositiva, a Frente pretende discutir
valores de família, com interesse nos pilares da família
para enfrentar as mazelas do sofrimento imposto, por
exemplo, pelas drogas, pelo consumo de álcool, pelo
consumo de cigarro – a nicotina e o alcatrão. Fala-se
muito no crack, como se o bojo das drogas tivesse que
ser esquecido. O óxi é uma droga muito pior do que o
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crack. A brita, que já apareceu, é muito pior. E assim
sucessivamente.
É preciso que discutamos o vício como o adubo
dessa violência imposta na sociedade, em um País
de bêbados, de fumantes. Agora, querem buscar uma
solução para o crack, mas parar de beber ninguém
quer, dar exemplo em casa ninguém quer. Jogadores
de futebol e até o técnico da seleção brasileira são
garotos-propaganda de bebida alcoólica. Como queremos combater a violência?
Há o enfretamento da Frente para propor políticas públicas de combate ao aborto, por exemplo. O
enfrentamento das mazelas de trabalho escravo, de
violência doméstica contra a mulher.
Então, houve uma solenidade, de fato, com discursos contundentes de pessoas que não aceitam a
violência contra as bases da família, contra os pilares
da família, Sr. Presidente, que degradaram a sociedade brasileira.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É preciso que o Governo, o poder público, assuma o seu
papel. Essa Frente tem tido um papel importante já
no Ministério da Saúde e no Ministério da Justiça. Na
próxima semana, com o Ministro Haddad, vamos propor a inclusão de estudos sobre drogas nas escolas
deste País, a historicidade e os malefícios morais, físicos, psicológicos, sociológicos e familiares das drogas,
porque, quando você informa, você forma e a falta de
informação produz deformidade. Vamos discutir com
ele o kit que se quer impor na sala de aula. Aquilo que
pai e mãe ensinam em casa, o Governo quer desfazer
na sala de aula.
Então, faço esse registro ao Brasil. Foi um lançamento maravilhoso. Estou muito feliz. É uma frente
focada, que tenho a honra e o prazer de presidir. E
vou prestar todo o meu trabalho e direcionar todas
as minhas energias para fazer um serviço importante
para o Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Magno Malta.
Com a palavra o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
nesta oportunidade, fazer um registro histórico do que
ocorreu hoje na Presidência desta Casa, quando se
reuniram com o Presidente, o Senador José Sarney,
Senador eleito pelo meu querido Estado do Amapá, 22
Deputados Estaduais, Deputados Federais e Vereadores, para prestar uma homenagem ao Presidente desta
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Casa pela passagem do seu aniversário. Em seguida,
tivemos um almoço de confraternização com toda essa
magníﬁca representação do meu Estado, numa homenagem de iniciativa do Deputado Brasil e com toda a
liderança do Presidente da Assembleia Legislativa do
nosso Estado, o Deputado Moisés. À grande comitiva
aqui, as nossas congratulações! Que ﬁque registrado,
neste dia, aqui desta tribuna.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro assunto que abordo neste momento são as questões afetas à segurança pública, que não saem nem
da pauta de notícias e nem dos apelos silenciosos ou
explícitos da população.
Por esta razão, venho a esta tribuna para louvar
o que podemos chamar de força-tarefa do Governo
Federal, movida pelo Ministro da Justiça, em favor do
Amapá, numa atuação conjunta com o governo estadual no combate ao crime organizado.
A ação, coordenada pelo próprio Ministro José
Eduardo Cardozo, inclui visitações ao Amapá com S.
Exª o Ministro, fazendo-se acompanhar de técnicos
de várias secretarias que integram o Ministério da
Justiça.
A alvissareira notícia foi conﬁrmada, nesta semana, pelo Ministro José Eduardo Cardozo, garantindo o
apoio do Governo Federal para investimentos e ações
emergenciais na área de segurança pública no Estado.
Pasmem! Sr. Presidente, no meu Estado, recentemente, uma quadrilha de bandidos fez um assalto a banco
dentro do quartel da Polícia Militar. A que ponto está a
insegurança pública em meu Estado: dentro do quartel,
da sede da Polícia Militar.
Infelizmente, num modelo que se repete em todas
as cidades brasileiras, também lá nossa população se
vê acuada em meio a uma onda de assaltos e crimes,
evidenciando a situação de penúria e sucateamento
das estruturas da segurança pública.
Para essa Força Tarefa estão previstas ações de
organismos como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, além do Tribunal de Justiça do Estado e
do Ministério Público.
O Ministro Cardozo nos dá a notícia tranquilizadora de que o Ministério repassará recursos ﬁnanceiros
ao governo do Amapá para aquisição de equipamentos
e implantação de ações para aperfeiçoar a segurança
pública do Estado.
A previsão inicial é que sejam repassadas 35
motos e 35 veículos para o policiamento motorizado,
além de outros investimentos. Vamos cobrar!
A população clama pela construção de postos de
policiamento comunitários e vislumbra, na implantação
do programa Territórios da Paz, uma luz no túnel tene-
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broso do medo, da coação, da violência que infortuna
tantas famílias.
Urge também a construção de novos presídios no
Estado, já sinalizados para os Municípios de Laranjal
do Jarí, Oiapoque e Amapá.
A ida do Ministro ao Amapá mostra a sensibilidade da administração de Dilma Rousseff e dá sinais
de honra dos compromissos ﬁrmados em favor de
nossa gente.
Na esteira desse mesmo reconhecimento, quero
ressaltar aqui a atuação do Ministro das Cidades, Mário Negromonte, que esteve nesta Casa para discutir
a reforma política com o Presidente José Sarney, no
tocante às questões pontuais nas áreas de habitação,
urbanização, saneamento e combate às enchentes.
Como uma orquestra aﬁnada, Negromonte garantiu o aumento da ajuda federal ao Estado e fez questão de colocar a estrutura técnica do Ministério para
ajudar os amapaenses a deﬁnir suas prioridades e a
encontrar caminhos capazes de levar obras de infraestrutura a outros Municípios do Estado.
É preciso mesmo lembrar que as duas maiores
cidades do Estado, a capital Macapá e Santana, contam com investimentos do PAC para construção de
casas e saneamento básico, projetos que estão em
andamento.
A situação atual ainda é desanimadora. A rede
de esgotos do Amapá alcança apenas 2,5% das moradias, o que potencializa o sofrimento da população
e a expõe a desconfortos e a riscos potenciais na área
da saúde.
São muitas vertentes de um mesmo leque social.
São muitos clamores, muitos apelos e, por que não dizer, muitas esperanças de que nosso Estado seja olhado com mais carinho, com foco nas suas emergências,
em sintonia com os anseios da população.
Para sentir – concluindo, Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
…para entender, para dimensionar as necessidades, é
preciso, sim, chegar perto delas. A máxima do amor se
aplica às regras da boa administração. Não tem amor
que se complete na distância. Não existem melhoras
sensíveis para a dor que não se vê de perto.
Saúdo as ações do Governo Federal e sei que
falo por uma população inteira que precisa ser atendida nas suas prioridades.
Era o que tínhamos a registrar, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Com a palavra o Senador Cyro Miranda. (Pausa.)
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Na ausência, passo a palavra ao Senador Casildo
Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente e nobres Colegas, quero reﬂetir um
pouco sobre um tema que foi discutido hoje de manhã
na Comissão de Assuntos Sociais, estendendo-se até
às 14 horas, e que nos sensibilizou bastante, a nós e
aos que lá compareceram. Entre os colegas que lá
estavam, eu cito a presença do Senador Moka, que
participou até o ﬁnal da reunião da subcomissão que
trata dos portadores de deﬁciência no Brasil, presidida
pelo nosso Senador Lindbergh Farias. Eu quero trazer
alguns comentários que rapidamente anotei para deixar aqui em plenário.
Além de estarem presentes vários setores, eu
quero destacar aqui representantes de ONGs, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério de Trabalho
e Emprego, além das Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e dos Transportes.
Eu ainda não tinha, até então, visto uma comissão tão concorrida e com a representação do Brasil
inteiro. Deputados portadores de deﬁciência estavam
lá, como a Rosinha, que é cadeirante, outros Deputados, outros representantes da sociedade organizada,
que, da forma como podiam, lá chegaram para representar diversos setores e debater essa questão. No
Brasil, hoje, nós temos um universo de 24 milhões de
portadores de deﬁciência. Eu não imaginava o tamanho, Senador Diniz, é uma loucura.
O percentual de empregados formais é extremamente baixo, e o tema estava relacionada à criação
de mecanismos de inclusão no mercado de trabalho.
São tantas pessoas, milhares de pessoas. Como é
que vão produzir, como é que vão chegar, como é que
vão colaborar. Eles querem prestar alguma coisa. E há
também a questão da legislação, de que maneira pôr
em prática isso.
Muitos deles recebem uma aposentadoria e, se
encontram um trabalho, têm medo de ir lá porque terão que cortar aquela pequena aposentadoria. Vamos
ter um debate, na semana que vem, com o Ministro
da Previdência, Garibaldi Alves Filho, com os setores
da Previdência, para ver se é possível encontrar uma
maneira de o deﬁciente continuar ganhando aquele
pouquinho e exercer uma função, às vezes transitória,
para que ele possa, lá adiante, caso não consiga mais
ou não se adapte, voltar a ter a sua garantia mínima.
Mas são “n” questões. Passo até a declinar alguns casos que nós anotamos aqui.
Segundo levantamento que consta da Relação
Anual de Informações Sociais, produzida pelo Ministério do Trabalho, do total de 41 milhões de vínculos
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ativos até o dia 31 de dezembro de 2009 – são dados
que a gente levantou –, 288 mil foram declarados como
pessoas com deﬁciência, representando apenas 0,7%
do total de vínculos empregatícios.
As origens desse quadro são variadas e complexas e exigem múltiplas soluções e atitudes. Temos, antes de tudo, ainda arraigado como uma erva daninha,
o preconceito com o portador de deﬁciência e a ideia
absurda de que este é – perdoe-me a expressão forte –
inaproveitável. Isso está, de certo modo, no seio da sociedade. Ora, senhores, nada mais absurdo que isso.
A acessibilidade, apesar de toda a legislação vigente, ainda é um drama diário na vida dos portadores. E vou mais além: se para um cidadão que anda
é difícil transitar em nossas calçadas, em nossas vias
públicas, imaginem para um cadeirante ou, ainda, para
um portador de deﬁciência visual. E não basta que reformemos calçadas ou instalemos rampas. Enquanto
não houver transporte de qualidade adaptado para o
portador de deﬁciência, não há como se pensar em
inclusão.
Outra deﬁciência, outro problema, eu diria, com
o perdão do trocadilho, está na capacitação. O Brasil
ainda precisa investir muito na formação de base e
proﬁssional do portador de deﬁciência. Sabemos da
existência de belas iniciativas, tanto no setor público
como privado, mas precisamos avançar. Hoje, até entendemos, confederações que representam as indústrias
e o comércio disseram que gostaria de aproveitar mais
gente que o Senai prepara, mas que muitos deles não
têm a base. Tem-se de ter certa instrução básica para,
então, ser chamado para o trabalho, para preencher as
ditas cotas. Até isso ouvimos de vários setores.
Há, por ﬁm, a própria inserção no mercado. A
Lei de Inclusão Social, aprovada em 2004, obriga as
empresas com mais de cem funcionários a ocupar de
2% a 5% do total de postos com portadores de deﬁciência. Esses percentuais ainda estão longe de ser
alcançados. Além dos motivos já expostos, a ﬁscalização do Ministério Público do Trabalho e do Ministério
do Trabalho e Emprego é insuﬁciente.
Os dados que nos foram apresentados hoje mostram que, quando há ﬁscalização eﬁciente, quando
são feitos termos de ajuste de conduta e estes são
cumpridos, a situação melhora. Tenho convicção de
que uma empresa que contrata deﬁcientes não se arrepende, não pela suposta ação de responsabilidade
social realizada, mas, sim, pela competência e comprometimento do trabalhador.
Temos que encontrar, então, mecanismos de aprimoramento dessa ﬁscalização com ações conjuntas.
Podemos pensar ainda na emissão de uma certidão
negativa que comprove o cumprimento da Lei de Cotas,
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sem a qual não seria possível participar de licitações
e contratos com o serviço público. Quer dizer, essa é
uma questão que até levantamos nessa manhã.
Claro que tem que haver os ajustes, tem que haver
as possibilidades. Encontrando-se os caminhos de que
a pessoa está preparada, que ela possa ter acesso ao
emprego... Há possibilidade disso, havendo os entendimentos, porque a CNT entendeu hoje que não pode,
que a legislação impede. Então, corrigimos a legislação.
Também nos transportes e nos seus escritórios.
A Biblioteca do Senado hoje, através da Diretora
Vieira, levantou a história do Senado, da Biblioteca do
Senado. E, ali, está-se aproveitando muitas pessoas
com deﬁciência para atender setores. Isso é possível.
Até levantamos que, no setor de transportes no Brasil,
quem sabe até para manter sua história, sua caminhada, sua revolução, seus caminhos, quem sabe ali seria
um setor que seria possível aproveitar e ter uma regra,
um momento de criatividade, para que deﬁcientes fossem aproveitados nessa parte administrativa, assim
como em outros setores.
Então, feitos esses ajustes e essas maneiras
a esses percentuais, quem sabe até o certiﬁcado de
débito de cotas seja regularizado. Isso podíamos até
compreender, compactuarmos disso e implantar. E
quem ultrapassar a cota, a empresa que ultrapassar
tem até um crédito, tem até um certo resultado, tem
até um prêmio. Por que não criarmos isso? Com isso,
vamos estimular a empresa. Aliás, o Senador Moka
levantava muito bem na comissão, agora há pouco,
essa questão. E foi aplaudido por representantes de
diversos setores que lá estavam.
Acho que essa é uma maneira de encontrarmos
caminhos. Estou trazendo isso porque sentimos muito
de perto nessa manhã.
Ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amelia, que deseja oferecer um aparte.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Casildo Maldaner. Apenas quero reforçar os argumentos de V. Exª e do aparte do Senador
Moka, que também falou da Casdef hoje de manhã. Eu
queria dizer ao senhor, Senador Casildo Maldaner, que
esse é um tema fundamental, porque trata de inclusão
social de pessoas portadoras de necessidades especiais. E, durante a campanha eleitoral, no Rio Grande
do Sul, visitei muitas empresas. Visitei uma delas em
Canoas, uma empresa com mais de cem funcionários, uma empresa de transportes, e o dirigente da
empresa me colocou uma questão muito pertinente
em relação ao que está sendo levantado agora por V.
Exª e ao que foi dito na comissão. Essa empresa, para
cumprir essa cota, fazia investimentos para anúncios
em jornais, televisão e rádio, na região onde ela está

259

Abril de 2011

instalada, para convocar, ou convidar, oferecendo vagas para essa categoria especíﬁca para cumprir a lei.
Isso custa para uma empresa; uma empresa que faz
esses investimentos está fazendo isso para cumprir
a lei. Ela tem um gasto para isso. Bom, as empresas
não conseguem, porque, naquela região, não existem pessoas que estejam situadas nessa categoria.
Portanto, o número de funcionários para preencher
essa cota não existe. O Ministério do Trabalho vai lá
e, simplesmente, olha a lei, mas não olha a situação
da oferta dessa mão de obra, que é protegida pela legislação. E multa a empresa. Então, a empresa, que
gastou para fazer o anúncio, para chamar as pessoas
portadoras de necessidades especiais, não consegue preencher e é penalizada com a multa, conforme
V. Exª abordou. Então, a lei deveria ser estimuladora,
criando mecanismos de incentivos, como V. Exª falou,
dando preferência à iniciativa do Senador Waldemir
Moka, com muita propriedade. Apenas quero dizer isso
como contribuição, para que vejamos que o problema
é extremamente delicado, complexo. São necessárias
autoridades – não só nós, legisladores – que executem
a lei. Elas devem ter em conta também essas situações, que são complicadas para o cumprimento da lei.
Obrigada, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– Acolho com muita alegria a sugestão de V. Ex.ª.
Esse é um caso que ocorre, Senadora Ana Amélia, sem dúvida alguma.
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Para concluir, Sr. Presidente. Aí, quem sabe os
núcleos, como existem em alguns Estados – e a Deputada Rosinha ainda falava isso na reunião há pouco
–, em que participam representantes do Ministério do
Trabalho, do Ministério Público e das empresas, não
possam analisar o problema.
Na região de Canoas, por exemplo, não há deﬁcientes. As empresas querem cumprir a lei, mas não
há deﬁcientes que se adaptem neste momento. Então,
chega-se à conclusão de que não há razão para se
multar. Aí não há como, não há como preencher.
Mas, então, há o entendimento em se ter os núcleos formados por todos esses representantes, discutindo democraticamente como é que é, como é que
não é; e a preparação das pessoas também. E assim
em todas as regiões.
Esses núcleos estão nas cidades se formando,
com a participação de todos, para que se possa dar
sequência e acessibilidade, sem prejudicar quem quer
que seja, mas procurando incluir. E essa campanha
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que se pretende fazer, agora no mês de maio, é a inclusão dessas pessoas com deﬁciência.
E assim concluo, Sr. Presidente, agradecendo
a tolerância. Essa certidão que se chegar, para que
as empresas não possam... Em questão de órgãos
públicos, tem que valer também para entidades públicas. Elas precisam ter um certiﬁcado também; Municípios, Estados, a própria União, para cumprir com
essas cotas.
Reclamou-se, hoje, na comissão, agora há pouco,
que entidades públicas também não cumprem com as
cotas. Entidades públicas, ou concessionárias públicas.
Empresas mistas públicas. Então, elas também têm
que ter um certiﬁcado de que estão cumprindo. Acho
que tem que valer para todas as entidades.
Então, são ideias que estão sendo discutidas com
a sociedade organizada.
Acima de tudo, quero destacar aqui o momento
ímpar que tivemos na oportunidade que se apresenta,
em que todos participam. Já apresentei outras propostas aqui, neste plenário...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – ...sobre esse tema, Sr. Presidente, porque ele é
de uma envergadura sumamente importante, porque
mexe com as pessoas – com as pessoas!
Eu ainda estava na Comissão de Relações Exteriores, mais cedo, e ali o tema era bem outro. Eram
as relações com os royalties, como o Paraguai etc.,
mas era bem diferente. E essa questão da inclusão
social de deﬁcientes mexe no coração, mexe com as
pessoas, com as famílias. É um tema que está dentro
de casa.
Então, por isso, quero aqui concluir dizendo que
o art.1º da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, escrita sob a égide dos ideais libertários da
Revolução Francesa, no ﬁm do Séc. XVIII, cujos princípios inspiram o Estado democrático, diz que todos
os homens nascem livres e iguais. A plena inclusão
social dos portadores de deﬁciência permitirá que se
tornem verdadeiramente iguais com respeito às suas
diferenças.
Então, mãos à obra. Temos que andar, porque
cada dia que passa é um dia que se foi.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e nobres senhores colegas. Agradecemos, mais uma vez, a participação de todos: a da Senadora Ana Amelia, do Senador
Moka, do Senador Lindbergh Farias, que preside, com
muita eﬁciência, sua comissão para encontrarmos os
verdadeiros caminhos para a inclusão social.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Casildo, aceite o cumprimento da Mesa
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pela relevância do seu pronunciamento, que traz o
resultado dessa audiência pública da máxima importância para a inclusão social de pessoas portadoras
de necessidades especiais.
Parabéns, e V. Exª terá toda a nossa solidariedade nesse movimento.
Com a palavra a Senadora Ana Amelia, pela Liderança do PP.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente
Anibal Diniz, Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, essa meninada que acaba de entrar aqui na galeria para fazer
uma visita ao trabalho dos Parlamentares, boas-vindas
a vocês todos. A democracia se faz exatamente com
um Poder Legislativo forte, com um equilíbrio entre
este Poder, o Poder Executivo e o Poder Judiciário.
Então, boas-vindas a vocês. Estudem muito, porque
o Brasil precisa de bons alunos, e esta é a forma de
vencermos diﬁculdades também.
Presidente, nesta semana, votamos aqui medida provisória de manutenção de incentivos à indústria
automotiva. Vários argumentos foram usados, entre os
quais guerra ﬁscal.
Estamos vivendo um momento da economia, especialmente da produção agrícola, muito signiﬁcativo,
com ganhos de produtividade. Neste ano, a Expodireto Cotrijal, realizada em Não-Me-Toque, mostrou
que alguns produtores, Senador Moka, conseguiram
a proeza de fazer 220 sacos de milho por hectare e
mais de 70 sacos de soja por hectare. Isso graças
a uma tecnologia de agricultura de alta precisão, de
plantio direto, de uso de biotecnologia, para avançar
em produtividade.
Isso signiﬁcaria a perspectiva de que o mercado
de máquinas e implementos agrícolas, do qual 60%
se concentram no meu Estado, o Rio Grande do Sul,
esteja muito bem, obrigada, porque o resultado da
agricultura foi extremamente animador, especialmente
nessa região. Mais investimentos para melhorar ainda
mais o maquinário.
Ao contrário disso tudo, as vendas foram extraordinárias na feira, mas agora, nessa entressafra, a
situação está preocupante. Está preocupante porque
grande parte, Senador Moka, Senador Mozarildo, Senador Benedito, Senador Casildo, grande parte desse
maquinário é exportada para a Argentina, que usa entre
80% e 85% dos equipamentos agrícolas produzidos
no Brasil e, particularmente, no Rio Grande do Sul,
que está tão perto ali.
A Argentina está agora se valendo de barreiras e
de protecionismos, que têm afetado pesadamente essa
indústria. Muitas delas já iniciaram no mês passado,
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e continuam neste mês um processo de demissão –
230 operários foram demitidos e há ameaça de outras
empresas seguirem o mesmo caminho.
O mais grave, Sr. Presidente Anibal Diniz, será
se as indústrias que estão trabalhando nessa área, por
conta de tentar sobreviver nesse mercado, pela insegurança do que acontece no comércio bilateral, ﬁzerem o que a Argentina está impondo: instalar as suas
indústrias no mercado argentino, ou mesmo na China,
que é o nosso competidor da hora. Isso por conta do
dólar e de todas as demandas, mas, sobretudo, por
esse protecionismo avassalador que a Argentina está
impondo ao comércio bilateral com o Brasil.
É uma situação extremamente preocupante. O
próprio Presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul,
meu amigo Cláudio Bier, tem falado e pedido, encarecidamente, que o Governo brasileiro tenha uma atitude
mais ativa nesse processo, para evitar que a incerteza
sobre o futuro das relações econômicas e comerciais
acabe afetando até as relações diplomáticas.
Essa situação está sendo a agenda principal no
meu Estado, exatamente porque essas medidas protecionistas tenderão a se agravar em função da disputa interna na Argentina, por conta das eleições que
acontecem neste ano.
Agora, nós não podemos, dentro de uma cordialidade no Mercosul, aceitar a imposição desse protecionismo,
mesmo reconhecendo que o superátiv da balança comercial brasileira com a Argentina alcançou, no primeiro
trimestre deste ano, US$1 bilhão. Mas o saldo do Rio
Grande do Sul, do meu Estado, Presidente Anibal Diniz,
registrou um resultado negativo, nessa balança bilateral
com a Argentina, de quase US$500 milhões.
Com prazer, concedo o aparte ao Senador.
(Pausa.)
Aliás, desculpe-me, Senador Casildo, mas vou
respeitar o Regimento Interno. Está, ali, o Senador
Mozarildo, que sempre me alerta que, em comunicação de liderança, que é o que eu estou fazendo agora,
não é permitido aparte. Agradeço a V. Exª, mas, diante
do Regimento Interno, somos limitados a essa circunstância. Um dia, ele impediu que eu falasse, lembrandome de que o Regimento Interno tem de ser respeitado.
Agradeço muito e sei que o senhor endossaria essas
preocupações, porque é de Santa Catarina, um Estado
que tem uma participação muito grande.
Então, registro, em nome do meu partido, essas
preocupações, porque são, também, preocupações da
economia brasileira, por conta da questão relacionada a
essa disputa entre dois países, os mais importantes dentro do Mercosul, e até porque a boa vontade do Governo
brasileiro pode ter sido expressa na decisão da Comissão
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de Relações Exteriores, hoje, que aprovou o acordo de
revisão das tarifas de energia elétrica de Itaipu.
Para terminar, Sr. Presidente, esta comunicação,
foi anunciado aqui, com destaque, pela Senadora Angela Portela, o Programa Nacional de Ensino Técnico. Eu
faço, de novo, um registro, porque é muito importante,
só que nós devemos ter uma atenção especial com a
qualidade dessas escolas e desse ensino.
Há, também, evasão escolar na área do ensino técnico proﬁssionalizante, como eu pude constatar quando
visitei uma escola em Sapucaia do Sul, no meu Estado.
É preciso que essas escolas estejam bem equipadas
e que tenham uma didática atrativa para o adolescente
e o adulto que vão frequentá-las. É dessa maneira que
nós vamos construir esse mercado de trabalho, com
pessoas qualiﬁcadas para esse exercício.
Mais que tudo, também, esse programa tem um
alcance social, na medida em que, oferecendo vagas
para a qualiﬁcação do ensino proﬁssionalizante, estaremos abrindo a porta para a educação e fechando a
porta, possivelmente, para um desvio para a droga ou
para outros tantos males que a nossa sociedade está
enfrentando hoje.
Por ﬁm, penso que seja necessário, também,
um grande entrosamento entre o Governo Federal,
no âmbito do Ministério da Educação, e os Governos
estaduais, porque, em algumas áreas do meu Estado,
o Estado precisa prover vagas para os adolescentes.
Em algumas regiões, como é o caso de São Leopoldo,
pelo menos sete mil jovens de 14 anos estão sem vagas nas escolas para o ensino médio. Então, é preciso
um olhar atento para essas questões.
Esse era o comunicado que eu gostaria de fazer nesta intervenção pela liderança do meu partido,
o Partido Progressista.
Muito obrigada, Presidente Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amelia.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu não
queria infringir o Regimento, até porque eu não devo
desconhecê-lo. Naquele instante, eu só queria cumprimentar a Senadora Ana Amelia e dizer que Santa
Catarina assina embaixo de tudo o que ela estava
dizendo em relação à questão da Argentina e do Rio
Grande do Sul, que Santa Catarina também vive. Eu
queria dizer isso.
Com relação ao temas que ela levantou há pouco, eu queria dizer que não sei como ela consegue, ao
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mesmo tempo, analisar isso e analisar aquilo. É uma
Senadora que anda a cem por hora. Ela vive os dramas
não só do Rio Grande, mas os de Santa Catarina, os
do Brasil, a todo instante.
Era apenas isso. Eu não queria infringir o Regimento de forma alguma, apenas dizer que assinamos
embaixo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sinal de que o Rio Grande do Sul está muito
bem representado.
Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente Anibal Diniz, quero iniciar agradecendo a sua gentileza de me conceder o tempo, trocando
comigo, pois tenho, daqui a pouco, um avião.
Assumo a tribuna, meu caro Presidente da Comissão de Turismo, Desenvolvimento e Integração
Regional do Senado, companheiro Benedito de Lira,
para registrar dois fatos que considero importantes,
envolvendo a Bahia.
Primeiramente, quero saudar a eleição, para coordenar o CREA Nacional, da engenheira baiana Rute
Borges Carvalhal, eleita por unanimidade, fato inédito
nos 70 anos da entidade.
Entre as missões de Rute, a nova coordenadora
nacional das Câmaras de Engenharia Civil do Sistema
Confea/CREA, estará a defesa dos proﬁssionais brasileiros nas negociações que o Governo Federal terá
com outros países na abertura do mercado de trabalho
a engenheiros civis estrangeiros.
Portanto, é uma grande missão, além da representação e do trato da proﬁssão no dia-a-dia, no nosso País – o que já é um grande desaﬁo –, a que a engenheira Rute Borges assume neste momento. É um
orgulho para a Bahia, para as baianas em especial,
mas também para a engenharia nacional.
O segundo assunto, Sr. Presidente, rapidamente, diz respeito ao nosso presidente da Comissão de
Turismo.
Quero saudar o Governo da Bahia, que lança,
nesta sexta-feira, um novo roteiro turístico na cidade
de Juazeiro, Bahia, com o objetivo de promover o turismo na produção vinícola da região.
O projeto Vapor do Vinho apresentará aos agentes
de viagem, operadores e jornalistas, esse novo atrativo
turístico da região do Vale do São Francisco.
Há algum tempo, a Bahia vem-se destacando
pela produção vinícola daquela região, fronteiriça com
o Estado de Pernambuco. Nós produzimos, portanto,
vinho no Vale do São Francisco, que começa a ter uma
importância grande na produção nacional.
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Será feito um passeio pelo rio São Francisco, a
bordo da barca Rio dos Currais – o Vapor do Vinho,
Presidente Benedito –, onde o turista poderá apreciar
as belezas do Velho Chico, transformado pelo homem
com a construção da barragem de Sobradinho.
Após o embarque, o Vapor do Vinho desliza nas
águas do Velho Chico em direção à barragem, onde
será feita a transposição da embarcação para outro
nível do reservatório de Sobradinho, vencendo um
obstáculo de até 32,5m de altura.
Após duas horas a bordo, com gastronomia regional e uma paisagem deslumbrante do Vale do São
Francisco, que V. Exª conhece tão bem, o visitante vaise deparar com a próxima etapa do passeio, a Vinícola
Terra Nova, onde receberá informações sobre viticultura, com visita aos vinhedos, elaboração de vinho tinto,
branco e espumante, além de uma degustação dos
produtos produzidos na fazenda. Os turistas poderão,
ainda, adquirir todos os vinhos produzidos no local e
cosméticos à base de uva e vinho.
O retorno desse passeio é feito via terrestre, com a
vista de outras paisagens do Vale do São Francisco.
Dados da Organização Mundial do Turismo mostram que, até o ano de 2020, cerca de 1,6 bilhão de
pessoas viajarão por ano, o que aponta para uma expansão da atividade e, por consequência, para uma
necessidade de diversiﬁcação dos produtos turísticos,
para alcançar um nicho de mercado mais amplo e um
ciclo de vida mais longo.
No século XXI, os destinos buscam tornar-se mais
competitivos e investem em infraestrutura que possibilite a abertura de novos mercados consumidores.
Algumas regiões da Europa, como França, Espanha,
Portugal e Itália, optaram por aliar ao interesse que
suas respectivas culturas despertam a possibilidade
de vivenciar hábitos locais, criando roteiros temáticos
de arte, gastronomia e cultura. Assim, na década de
90, na Itália, foi desenvolvida uma ação de marketing
para que as vinícolas da região de Chianti ﬁcassem
abertas ao público por um dia.
No Brasil, no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande
do Sul, os primeiros movimentos de enoturismo começaram com algumas empresas familiares. Os vinhos
eram comercializados pela própria vinícola. Além disso, as festas ligadas ao vinho, à produção de vinho em
Bento Gonçalves e Caxias do Sul colaboravam para
atrair o público.
Agora, a região do Vale do São Francisco, fronteira da Bahia com Pernambuco, ganhou destaque como
polo de fruticultura irrigada. A partir daí, chegaram investimentos em vinicultura.

ABRIL 2011
12980

Sexta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Algumas vinícolas vêm demonstrando muito interesse no estímulo ao enoturismo na região, com a
divulgação de centros enogastronômicos.
É por isso que tem grande importância essa iniciativa do Governo da Bahia, de promover mais um
destino turístico, fazendo com que haja uma diversiﬁcação do nosso produto, Sr. Presidente. Hoje, no Governo da Bahia, ganhou uma ênfase maior um velho
produto nosso, mas modiﬁcado, melhorado, transformado num produto turístico organizado, que é o nosso
São João da Bahia. Agora se aproxima a data do São
João no Nordeste inteiro, essa importante festa, que
é um momento de grande atratividade para a nossa
região, Senador Benedito.
No caso, especiﬁcamente, da região de produção da fruticultura, que une Petrolina e Juazeiro, há a
produção de vinho como mais uma indústria em crescimento no nosso Estado e como mais um produto
turístico do Estado da Bahia, que vem somar-se ao
São João, ao carnaval, ao turismo étnico, realizado
com ênfase no Recôncavo baiano, que transforma a
Bahia, mais uma vez, num grande polo de atração turística do nosso País.
Quero, portanto, parabenizar, por mais essa iniciativa, o Governador Jaques Wagner e a Secretaria
de Turismo do nosso Secretário Domingos Leonelli,
que demonstra sua capacidade de trabalho e sua dedicação ao Governo da Bahia.
Por ﬁm, quero registrar audiência ocorrida ontem,
aqui, na nossa Casa, na Comissão de Educação, Esporte e Cultura, por meio de um requerimento proposto
por mim, pela Senadora Ana Amelia e pela Senadora Marisa Serrano, para que pudéssemos, no âmbito
daquela Comissão, em audiência pública, discutir a
circunstância que vem marcando o futebol nacional,
criando-se um impasse no campeonato nacional, que
é a transmissão exclusiva dos jogos do campeonato
nacional da TV aberta.
Foi uma audiência muito concorrida, em que se
debateu esse problema, que se iniciou, digamos assim,
a partir do momento em que o Cade compreendeu que
era necessário contestar a cláusula de preferência de
uma das TVs nacionais para divulgação e transmissão
do campeonato. E contou-se com a participação das
quatro grandes maiores redes de TV do País.
Portanto, creio que foi um debate que propiciou
ao torcedor brasileiro a oportunidade de compreender
mais o problema que está envolvendo o futebol nacional e mundial, os negócios econômicos em torno do
futebol brasileiro, do futebol nacional.
E desejamos que esse impasse seja resolvido
por meio do Cadê, ou mesmo se buscando novas alternativas, para não frustrar o torcedor brasileiro, que é
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apaixonado por futebol e que se prepara para receber
uma Copa do Mundo.
Esperamos que esse esporte possa trazer-nos,
além das vitórias físicas e do legado em todas as áreas,
a taça do campeonato mundial. Para tanto, precisamos
estar com o nosso futebol preparado, fazendo boa imagem no Brasil e no mundo, como sempre ﬁzemos.
Agradeço a gentileza de V. Exª, mais uma vez.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Lídice da Mata.
Agora, com a palavra, pela Liderança do Democratas, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o que me traz, na tarde de hoje,
a esta tribuna é o desejo de manifestar a minha preocupação em relação às obras da Copa do Mundo não
só em Mato Grosso, mas em todo o País.
Nós temos acompanhado, bem de perto, as possíveis realizações que serão feitas em todas as cidades
subsedes, entretanto, pouco ou quase nada, Senador
Benedito de Lira, Senador Moka... V. Exª, Senador Benedito de Lira,
Há poucos dias, tive a oportunidade de acompanhar V. Exª, Senador Benedito de Lira, como Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Regional, por meio
das imagens da televisão desta Casa lá no interior do
Estado. Vi V. Exª também muito preocupado, naturalmente, com as construções previstas – com as obras não só
dos estádios, mas sobretudo de mobilidade urbana.
Essa é a preocupação de todos nós, não só dos
Parlamentares, mas também da própria sociedade
brasileira, diante desse grande evento, que considero
um dos maiores eventos da Terra. Para nós, particularmente, depois do carnaval, está o futebol ou, depois do
futebol, o carnaval. Preocupo-me muito e posso falar,
com muito conhecimento de causa, sobre as obras de
Cuiabá e Mato Grosso.
Conversava com o Senador Waldemir Moka, que
me perguntava como estão as obras da Copa lá.
Respondi: “Senador, na semana passada ou nesta semana, se não me falha a memória, nas obras da
arena do estádio de futebol, começaram a ediﬁcar as
primeiras pilastras, ou seja, os primeiros pilares.
Entretanto, as obras que considero mais difíceis
são as de mobilidade urbana, pelo enfrentamento que
teremos de fazer, sobretudo, quanto à desapropriação,
para a melhoria, principalmente, do transporte coletivo.
E Mato Grosso ainda enfrenta a discussão sobre se
será VLT ou BRT. Até agora, não chegamos a nenhuma conclusão.
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Há, sobretudo, a questão dos recursos e a problemática que irá surgir sobre a concorrência pública, sobre
a tomada de preços etc. Por isso, estou aqui hoje, para,
em rápidas palavras, manifestar essa minha preocupação, com a devida vênia, com o devido respeito.
Antes disso, porém, quero registrar, Sr. Presidente, com a permissão de V. Exª, a presença de dois
valorosos amigos meus, de Mato Grosso. São grandes
amigos, de velhas datas. Um é o Dr. Francisco Esgaib,
grande advogado, homem do Direito, que tem contribuído muito para o aperfeiçoamento do campo jurídico
daquele Estado. O outro é o Dr. Henrique, um grande
empresário, velho amigo, que nos honra com sua visita, hoje, a esta Casa.
Assim sendo, uma das mais contundentes responsabilidades de um governante consiste em zelar
para que seus compromissos sejam rigorosamente
cumpridos. Com igual responsabilidade, compete ao
Parlamento ﬁscalizar as ações empreendidas pelo
Chefe do Executivo, com vistas ao ﬁel cumprimento
de tais compromissos.
O povo brasileiro e a comunidade internacional
vêm acompanhando, com especial preocupação, a
caótica situação em que se encontra a nossa infraestrutura aeroportuária.
A conﬁrmação dos alarmantes prognósticos não
é novidade para ninguém, visto que o assunto tem sido
exaustivamente tratado pelo Legislativo e inúmeras
advertências têm sido formuladas, ao longo dos últimos anos, tanto pela imprensa em geral quanto pelas
mais diversas instâncias de assessoramento do próprio Governo Federal.
Desde o incidente conhecido como “apagão aéreo”, em 2007, assistimos passivamente à gigantesca
inércia do Poder Público, representada por sua manifesta incapacidade de oferecer resposta adequada ao
problema, uma vez que a píﬁa alocação de recursos
destinados ao setor resultou praticamente na estagnação de investimentos.
Apesar das graves constatações apontadas pelo
seriíssimo trabalho da CPI realizada nesta Casa, consubstanciadas no competente relatório do Senador
Demóstenes Torres, o Governo demonstrou sua absoluta divergência com os riscos anunciados e com as
urgentes medidas então propostas. O resultado é que,
entre 2006 e 2010, quase nada se fez, Sr. Presidente.
Agora, o alarme soa mais uma vez. E dessa vez mais
alto. O estudo apresentado, anteontem, na Comissão
de Serviços de Infraestrutura, aqui no Senado, pela
Diretoria de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA, ilibado órgão governamental de inquestionável credibilidade, admite, expressa e inequivocamente, que as obras nos aeroportos
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brasileiros, previstas para atender aos eventos esportivos de 2014, mesmo na hipótese remota de estarem
concluídas a tempo, serão insuﬁcientes para atender à
demanda estimada. Isso, como se sabe, caso as obras
sejam concluídas até lá. Portanto, o quadro é crítico e
aponta para o já anunciado estrangulamento.
Segundo o referido Instituto, a Infraero possui
um plano de investimentos de R$1,4 bilhão ao ano
(entre 2011 e 2014) para treze aeroportos brasileiros,
visando à Copa de 2014.
Isso representa mais do que o triplo. Porém, preocupa a baixa eﬁciência da execução dos programas
de investimentos, porque, na média do período, realizaram-se apenas 44% dos recursos previstos. Isso
aponta para a necessidade de inadiável aprimoramento
na gestão empresarial da Infraero.
Em análise mais detalhada do plano de investimentos da Infraero para a Copa de 2014, o documento
mostrou a extrema diﬁculdade para que a maioria dos
empreendimentos em terminais de passageiros ﬁque
pronta a tempo de atender a esse grande evento.
Se mantidos os prazos médios para cumprimento das várias etapas dos projetos em infraestrutura de
transportes no Brasil, dos treze terminais que estão
recebendo investimentos, dez não apresentam condições de conclusão até 2014 (considerou-se também
o aeroporto de Curitiba, cujas obras teriam condições
de conclusão em junho de 2014).
É importante observar que se supõe que não haverá problemas de prazo nas execuções das obras relativas à pista, ao pátio e aos terminais provisórios...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
caso contrário – quatro minutos para terminar, Sr. Presidente –, os problemas serão ainda mais agudos.
O aeroporto de Cuiabá serve de exemplo. Na opinião dos técnicos do IPEA, são necessários ao menos
92 meses ou sete anos e meio para cumprir as etapas
de uma obra desse porte.
A situação dos aeroportos na maioria das demais
cidades-sede não é muito diferente.
Mesmo que fosse possível concluir os investimentos
nos terminais de passageiros no prazo previsto pela Infraero, a situação dos treze aeroportos das cidades-sede
da Copa de 2014 continuaria com sobrecarga. Quando se
confronta a estimativa de crescimento da movimentação
de passageiros com as novas capacidades previstas para
os terminais de passageiros, conclui-se que, em 2014,
dez estariam operando em situação crítica, isto é, acima
de 100% da capacidade nominal. Apenas três estariam
funcionando em situação adequada.
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Lembro-me de que a Administração Federal alocou R$5,6 bilhões para a Infraero gastar, de 2011 a
2014, nesses treze aeroportos.
Voltando ao aeroporto Marechal Rondon, em
Cuiabá – que mais me interessa, quero confessar de
público –, para se ter uma ideia do atraso, somente há
duas semanas, meu caro amigo Senador Presidente,
a Infraero aprovou o projeto preliminar de reforma e
ampliação que prevê o alargamento da pista de desembarque, a qual deverá ter 23 metros de largura, área
exclusiva para voos internacionais, oito novos boxes,
quatro novas esteiras e mais uma para o desembarque internacional.
A previsão...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – A
previsão do Ipea é de que o aeroporto em Várzea Grande – que é minha cidade natal, onde tive a primazia
de ser Prefeito por três mandatos – receba em torno,
Senador Benedito de Lira, de três milhões de passageiros. Ficamos longe como se fôssemos um polo regional, atendendo até Rondônia, Pará. A capacidade,
porém, será de apenas 2,8 milhões de passageiros,
o que signiﬁca uma defasagem de aproximadamente
11%, caso as obras, de fato, sejam realizadas.
Cuiabá se encontra na mesma situação de Manaus. No aeroporto Gilberto Mestrinho, as obras têm
prazo de conclusão para dezembro de 2013, porém
estavam ainda na fase inicial em 2010. “Se tudo correr
dentro dos prazos médios observados no Brasil”, diz o
texto, “as obras só ﬁcarão prontas daqui a sete anos,
em 2017, depois da Copa do Mundo”.
A Presidente Dilma anunciou que se encontrará com os governadores e que pretende dividir com
eles a fatura.
O Governo está ainda por ﬁnalizar o modelo de
concessão dos aeroportos e estuda criar uma comissão
para acompanhar de perto o andamento dos projetos
voltados para a Copa.
Só com muito otimismo, Sr. Presidente, trabalho
árduo e esforço conjunto entre a classe política, a Administração Pública e o empresariado, com a participação e o empenho da própria sociedade em geral,
nós conseguiremos superar esse desaﬁo de colossais
proporções.
Portanto, Sr. Presidente, concluindo, eu quero
agradecer o tempo e a bondade de V. Exª, mas eu
acho que é um assunto importante na medida em que
Mato Grosso... V. Exª, que, eu imagino, também é da
nossa região, de vez em quando, pode até parar por
ali por questão...
(Interrupção do som.)
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
...de aeronaves que se deslocam do seu Estado do
Acre. É precário, é vergonhoso.
Eu confesso aqui, Waldemir Moka, que estou envergonhado. Só para dar um exemplo aqui: ampliaram
o aeroporto; há poucos dias, caiu o teto da obra que
não faz nem quatro anos que terminou.
Se não bastasse isso aí, estão usando uma estação para desembarque de passageiro, diante do
aumento do ﬂuxo de passageiros, que foi construída
no ano de 1968. A casinha já estava velha, abandonada, foram lá, passaram uma calzinha nela e a grande
obra que ﬁzeram lá, depois, naturalmente, da ampliação, ou seja, da construção da nova estação, foi uma
esteira velha, de transporte de mala. Ninguém pode
ter autoridade de me desmentir aqui: nenhum cidadão
consegue pegar a mala lá com menos de 35 a 40 minutos, quando é ágil, rápido, moço novo. Velho é uma
hora, no mínimo.
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – A
grande obra foi uma esteira, que deve ter, no mínimo,
no mínimo, eu calculei, de 30 a 40 anos.
Então, eu pergunto: gente, um aeroporto para o
qual estão previstos três milhões de passageiros por
ano, o Governo não ampliar?
O estacionamento lá é um verdadeiro caos. O
que existe lá é uma indústria de multa da Polícia Militar;
ﬁcam na porta ali quatro ou cinco PMs. Não havendo
estacionamento suﬁciente, é multa. É uma indústria, é
um caça-níquel o dia inteiro lá. Já me pediram: “Senador,
faça alguma coisa, pelo amor de Deus! Nós viemos de
Cuiabá para trazer uma pessoa que vai viajar aqui. É
o tempo de encostar e a multa também está lavrada”.
Virou um bom negócio. Um bom negócio!
Então, eu trago essa preocupação para o Senado. Imagino que V. Exªs que compõem aqui o Senado
também estejam preocupados e espero que o Governo
Federal, com certeza, tome as devidas providências
para que não se instale o caos novamente nos aeroportos brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Jayme Campos.
E agora, com a palavra, o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores eu
queria, antes de abordar a questão que me traz a esta
tribuna, lembrar, minha cara Senadora Ana Amelia, Senador Benedito de Lira e o meu amigo Senador, meu
colega médico, Mozarildo, o aniversário de 38 anos
da nossa querida Embrapa. Eu participei da festa dos
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38 anos na última terça-feira e todos sabem do meu
carinho por essa empresa, por sua importância na
agropecuária brasileira. É uma instituição que trabalha
para apresentar soluções cientíﬁcas aos produtores,
à agroindústria, aos estudantes, aos consumidores e
às políticas públicas.
Fica aqui, portanto, a minha homenagem a essa
grande empresa que é um orgulho para todos nós
brasileiros.
V. Exª quer um aparte, Senadora?
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Fico muito
feliz, Senador Waldemir Moka, pela lembrança e pela
homenagem e quero me associar também porque a
Embrapa é um orgulho para os brasileiros, pelo que ela
já fez pela agricultura de nosso País, pela agropecuária,
pelo que está fazendo para países que precisam do
nosso apoio: países da América do Sul, países africanos, onde desenvolve um trabalho extremamente relevante. Aproveito também para dizer que, entre outras
virtudes, além de a Embrapa ter avançado na questão
da agropecuária, ela desenvolveu tecnologias, criando
variedades na área de sementes da melhor qualidade, concorrendo, nas suas unidades no Rio Grande
do Sul, no seu Estado também e no meu Estado, no
caso da Embrapa Trigo; da Embrapa da enologia em
Bento Gonçalves; Pelotas, frutas de clima temperado;
em Bagé, com a pecuária do Sul do País. Então, essas quatro unidades do meu Estado têm um trabalho
extremamente relevante. E teve um papel também
decisivo na questão da biossegurança e está tendo
agora. V. Exª estava presente quando Pedro Arraes,
o Presidente da Embrapa, esteve na nossa audiência
pública para tratar do Código Florestal, dizendo que,
nos últimos 35 anos, praticamente a idade da empresa
– 36 anos –, houve um aumento de 48% na área plantada da produção agrícola, enquanto a produtividade
e a produção de grãos aumentou 268%. Então, estão
de parabéns os nossos pesquisadores e cientistas.
Associo-me com a felicidade da referência de V. Exª e
quero aproveitar, Senador Moka, porque o tema de V.
Exª nos tem ajudado muito, para dizer que a Embrapa,
juntamente com o Irga, no meu Estado, desenvolveu
variedades de arroz de muita qualidade, só que esta
lavoura, esta cultura e esta safra, que foi espetacular,
está sofrendo agora problemas graves de comercialização. Até agora, ainda, apesar de o Governo ter criado
alguns mecanismos de comercialização, não conseguiu resolver o problema. Então, vamos, mais uma vez,
esperar que, na próxima semana, haja uma decisão
do Governo Federal, especialmente do Ministério da
Fazenda e do Planejamento, no sentido de tirar a agonia de produtores de arroz do Rio Grande do Sul, de
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Santa Catarina e também do Paraná. Agradeço muito
a V. Exª, Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – E
do Mato Grosso do Sul. Somos modestos, mas também
temos uma produção de arroz. Aliás, os produtores de
arroz do Mato Grosso do Sul, junto com o Deputado
Luis Carlos Heinze, com V. Exª e com a Senadora Gleisi
também haverão de encontrar uma solução, mas, feita
essa lembrança, quero trazer a esta tribuna a preocupação do meu Estado em relação a uma proposta aqui
discutida de uma minirreforma tributária.
Projeto nesse sentido foi encaminhado pelo Governo Federal a esta Casa, que começou a discuti-lo
nesta semana, por meio da Comissão de Assuntos
Econômicos, presidida, aliás, pelo Senador do meu
Estado, grande Senador do Mato Grosso do Sul, Senador Delcídio do Amaral.
O Projeto de Resolução trata do Imposto sobre
Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais, como bens e mercadorias importados. Esse é o objetivo e o teor do Projeto.
O Governo quer, com isso, dar início à reforma tributária. A ideia é fatiar a discussão, para que os pontos
mais polêmicos sejam debatidos com maior profundidade e tempo – eu acho importante essa discussão.
No entanto, essa proposta de mexer no ICMS,
que incide sobre importação, pode trazer prejuízos
inestimáveis ao meu Estado e aos cofres do Governo
do Estado de Mato Grosso do Sul. Explico por quê:
como todos sabem, o gás importado da Bolívia entra
por meio de Mato Grosso do Sul, por onde percorre
mais de 700 quilômetros, antes de chegar aos demais
Estados distribuidores.
Como se vê, o nosso Estado colabora diretamente
para a autossuﬁciência energética do País, ao contribuir para a construção de termoelétricas.
A proposta quer mudar a forma da tributação do
ICMS, tirando a cobrança da sua origem, ou seja, quando
o gás entra no Brasil, para o destino, ou seja, no momento
em que o produto chega ao Estado do consumidor.
Caso esse projeto seja levado adiante, Mato Grosso do Sul estaria inviabilizado economicamente.
Por quê? Dados da Secretaria de Fazenda do Estado mostram que as perdas aos cofres estaduais seria
da ordem de 50 milhões por mês, o que equivaleria a
600 milhões por ano. Seria o déﬁcit de arrecadação
do meu Estado. Esse montante representa qualquer
coisa em torno de 12% de tudo o que o Mato Grosso
do Sul arrecada com ICMS.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, a amplitude dessas
mudanças, caso essa proposta seja aprovada dessa
forma pelo Congresso Nacional.
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O Governo Federal argumenta que o objetivo é
acabar com a guerra ﬁscal entre os Estados.
Mas, certamente, deve haver outras medidas
para resolver esse impasse. Da forma como está, a
proposta estará colocando em risco a sobrevivência
ﬁnanceira de um dos entes da Federação, o Estado
Brasileiro, no caso o Mato Grosso do Sul.
Uma coisa é distribuir 50 milhões entre os dez
Estados consumidores, outra coisa é tirar 50 milhões
de um único Estado. Isso é que é preocupante.
Nesta quinta-feira, o Governador André Puccinelli
externou profunda preocupação sobre essa proposta,
a qual considera muito prejudicial ao Estado de Mato
Grosso do Sul.
Mudar a forma de tributação do gás boliviano, da
origem para o destino, não signiﬁcará nada para os demais Estados. É muito pouco, mas signiﬁcará muito para
Mato Grosso do Sul, cujos prejuízos, insisto, podem
chegar a mais de 600 milhões de reais por ano.
O Projeto de Resolução do Senado de nº 72/2010,
apresentado pelo meu colega de partido, Líder do
Governo, Senador Romero Jucá, pretende reduzir de
12% para zero a alíquota do ICMS sobre os importados. É uma questão econômica, se você olhar o País
como um todo. Certamente, é uma proposta do ponto
de vista econômico, ﬁnanceiro, importante.
Segundo a Agência Senado, o Senador Jucá
propõe zerar o ICMS dos produtos que não tenham
sido submetidos a processos de industrialização no
Brasil ou que tenham sido submetidos a processos
que apenas alteraram sua apresentação. Eu e o Senador Delcídio temos uma emenda a isso, no sentido
de excepcionalizar o gás boliviano, porque, insisto em
dizer, isso é fundamental para o meu Estado. Um dos
alvos, informa a Agência Senado, é a indústria automobilística, atraída pelo mecanismo de guerra ﬁscal e
que importa até 70% dos seus componentes.
Observa-se, Sr. Senadores e Srªs Senadoras,
que há interesse do Governo Federal em resolver a
questão tributária – e acho importante –, mas é preciso
tratar caso a caso, como o problema da tributação do
gás importado da Bolívia, cujas mudanças colocariam
em risco as ﬁnanças do Mato Grosso do Sul, inviabilizando o custeio da máquina estadual.
Espero que o Congresso Nacional debata esta
questão com os olhos do cidadão que será afetado por
essas medidas. Ao mexer na forma de tributação do gás
importado da Bolívia, Governo e Congresso têm que
ter em mente os programas que estarão criando para
mais de 2,5 milhões de brasileiros, que é a população
do meu querido Estado do Mato Grosso do Sul.
Peço reﬂexão a esta Casa. O problema está
apenas começando e está sendo debatido. Insisto:
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sou favorável a essa discussão da reforma tributária,
acho que é importante. Mas é incrível, porque vamos
começar pelo único imposto, hoje, de arrecadação do
Estado, que é o ICMS. Ao longo do tempo, o Governo
Federal mudou e, em vez do imposto, criou a chamada
contribuição. Hoje, se você levar em consideração, de
cada R$100 arrecadados neste País, mais de R$60
ﬁcam com o Governo Federal. E nós estamos começando a discussão da reforma tributária exatamente
pelo único imposto que os Estados têm.
Não sou contra, porém peço uma reﬂexão sobre
esse tema, sobretudo do gás boliviano, até porque,
Srs. Senadores, isso é vital para a economia do meu
Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Romero Jucá, pela
Liderança do Governo. (Pausa.)
Não está presente.
Seguindo, temos o Senador Benedito de Lira, do
PP de Alagoas.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na tarde/
noite de ontem, esta Casa tomou uma decisão que foi
importante para o País e, particularmente, para as regiões mais pobres: Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O mais importante é que os Senadores presentes à
sessão agiram pela força de cada representante de cada
Estado, colocando acima das particularidades políticas o
interesse das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Em dezembro de 2009, foi editada a Medida Provisória nº 471, que prorrogou, de 2010 para 2015, a
vigência dos incentivos ﬁscais previstos nas Leis nºs
9.440, de 1997, e 9.826, de 1999, para estímulo à regionalização da indústria automotiva.
Esses incentivos visam direcionar investimentos especiﬁcamente para as regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. E nada mais justo que isso, uma vez
que essas áreas são as que apresentam o conjunto
menos favorável de indicadores econômicos no balanço de todas as regiões brasileiras.
Juntos, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste
detêm quase 43% da população brasileira, mas respondem por menos de 26% de participação no Produto Interno Bruto do Brasil, segundo dados do IBGE
referentes ao exercício de 2006.
Com isso, todos os Estados integrantes dessas
regiões, exceto o Distrito Federal, em razão de sua estrutura econômica absolutamente diferenciada, apresentam PIB per capita inferior à média nacional.
Assim, não há como negar a relevância do uso
de um instrumento tão importante quanto o incentivo
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tributário na correção de um grave e indesejável estado de coisas.
Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a legislação a que me referi no início da fala não
permite que novas empresas fossem habilitadas aos
benefícios, nem tampouco que novos projetos fossem
apresentados. Ela tratou simplesmente de viabilizar a
continuidade dos projetos já existentes, garantindo,
com eles, os níveis já alcançados de geração de emprego e renda naquelas regiões.
De fato, os efeitos benéﬁcos do programa são
bastantes evidentes, particularmente no que diz respeito ao aumento do emprego, das exportações e da
própria produção automotiva no perímetro das regiões
abrangidas. A sua participação no total nacional de
empregos gerados pelo setor, por exemplo, passou de
zero, antes da criação do regime especial, para mais
de 13% em 2009. No mesmo período, sua cota-parte
nas exportações brasileiras de veículos alcançou 10%,
partindo da premissa de praticamente nada.
Hoje, entretanto, a indústria automotiva passa por
um momento peculiar. Se, por um lado, a produção o
emprego e as exportações crescem, por outro, as importações crescem mais ainda, em função do desequilíbrio na taxa de câmbio. E o setor, que se mostrava
superavitário até 2008, apresentou déﬁcit da ordem de
3,7 bilhões de dólares, em 2009. As estimativas chegam a apontar déﬁcit de cinco bilhões, em 2010, Senador Romero Jucá, considerando-se todos os ramos
da indústria, inclusive o de autopeças.
Isso torna ainda mais importante modiﬁcar tal
estado de coisas, não somente incentivando o nível
mais equilibrado de desenvolvimento entre as regiões
do País, mas também permitindo a nossa indústria
condições mais justas de competição no mercado internacional.
Daí, Sr. Presidente, a importância que teve a
edição da Medida Provisória nº 512, ontem. Como se
fosse uma festa no plenário desta Casa, Governo e
Oposição, todos aliados, aprovaram, por unanimidade,
essa medida provisória, que, na verdade, vem precisamente incentivar a produção automobilística nacional e – não menos importante – reforçar as políticas
de desenvolvimento regional em favor dos Estados
menos desenvolvidos, conforme preceitua a própria
Constituição Nacional.
Por isso, chamo a atenção, porque, na proporção em que as medidas provisórias forem aprovadas,
mexendo com o IPI, logicamente é preciso que tenhamos cuidado ao fazer, porque os Municípios, em última
análise, serão aqueles que sairão mais prejudicados,
porque vai mexer na base de sustentação para a dis-
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tribuição dos recursos referentes ao Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.
É preciso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que o Governo, ao incentivar o desenvolvimento da
indústria automotiva nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, pense também no amanhã, porque os
Municípios poderão pagar um preço muito caro, bem
como os Estados, porque a base de cálculo no Fundo
de Participação dos Estados e Municípios é afetada
com as ações que são praticadas para atender à demanda e ao crescimento dessas regiões, ao que somos absolutamente favoráveis.
O de acordo das Senadoras e dos Senadores
desta Casa permitirá a apresentação de novos projetos pelas empresas já habilitadas, dinamizando as
regras atualmente em vigor. Elas terão direito, nesses
casos, a crédito presumido de IPI equivalente à contribuição sobre o faturamento do PIS/Pasep e da Coﬁns, seguindo índices decrescentes entre o primeiro
e o quinto ano de benefício.
As empresas também poderão converter sua habilitação para a produção de autopeças na de veículo,
ou vice-versa, o que lhes permitirá maior ﬂexibilidade
no ajuste de suas estratégias corporativas.
Aliás, é importante esclarecer que o usufruto
desses benefícios ﬁcará condicionado à realização de
investimentos em inovação tecnológica correspondentes a 10% de seu total, e, é claro, à efetivação de todos
os investimentos previstos na apresentação do projeto.
Além disso, em função do longo tempo necessário à
consumação dos investimentos, o impacto ﬁscal das
medidas –estimado em cerca de R$4.5 bilhões, entre
o primeiro e o quinto ano de operação – somente será
sentido a partir do exercício de 2014.
Iniciativas dessa natureza são mais que meramente
importantes, Srªs e Srs. Senadores. Elas são vitais para
que o Brasil consiga superar uma de suas mais antigas
e danosas contradições: o desequilíbrio regional.
Mas, graças a Deus, não tem faltado ao Governo
Federal sensibilidade para combatê-lo.
Prova disso é, por exemplo, a Lei n° 12.249, de
11 de junho de 2010, fruto da conversão da Medida
Provisória nº 472, de 2009. Por meio dela, o País obteve, entre outras medidas relevantes, a instituição do
Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento
de Infraestrutura da Indústria Petrolífera, nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O regime especial suspende a cobrança de determinados tributos na aquisição de bens e serviços a
serem utilizados em novas plantas ou em projetos de
ampliação do setor de petróleo, projetos esses a serem
instalados precisamente nas Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. Entre as atividades incentivadas, estão
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o reﬁno de petróleo e a produção de resinas petroquímicas e de nitrato de amônia.
Como no caso da Medida Provisória nº 512,
pretendeu-se, com a 472, um conjunto relativamente
amplo de objetivos, entre os quais: desenvolver indústrias que agreguem valor à matéria-prima nacional, no
caso, o petróleo; promover autossuﬁciência nacional na
área de fertilizantes nitrogenados; e, é claro, propiciar
a equânime distribuição de riqueza entre as diversas
regiões do Brasil.
São equivalentes a essas, portanto, Sr. Presidente, as razões que, no meu entendimento, justiﬁcam a edição e, consequentemente, a aprovação da
Medida Provisória nº 512, que foi, como eu já disse,
aprovada, por unanimidade, nesta Casa, na tarde e
noite de ontem.
Em função de seus evidentes méritos para com
as justas aspirações de igualdade que têm em relação ao conjunto da federação, os Estados pertencentes às regiões mais pobres e menos desenvolvidas
do Brasil...
Poder desenvolver neles uma atividade tão relevante economicamente quanto a exercida pela indústria automotiva será, com absoluta certeza, uma das
melhores pontes que poderemos erguer em favor de
sua entrada no mundo da plena igualdade social tão
ansiado pelo conjunto dos brasileiros.
Por isso, Sr. Presidente, nesta oportunidade, meu
caro Líder Romero Jucá, eu queria cumprimentar V.
Exª, que, com muita capacidade, com muita maestria, conduziu a aprovação daquela medida provisória,
na tarde de ontem. Na verdade, preocupados com o
desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas
do País, lógico que nós aguardaremos proximamente outras ações trazidas a esta Casa, ou mandadas
para esta Casa pelo Governo, para que a gente possa,
realmente, continuar incentivando e abrindo espaço
para que outras indústrias possam se instalar, não só
a automotiva, mas indústrias que também possam gerar emprego, renda, melhoria de vida para as Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Benedito de Lira.
Agora, pela Liderança do Governo, o Senador
Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente, a V. Exª.
Quero fazer um registro rápido, mas que considero extremamente importante. A Presidenta Dilma
Rousseff acaba de lançar, no Palácio do Planalto, jun-
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to com o Ministro da Educação, Fernando Haddad, o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
ao Emprego (PRONATEC), projeto fundamental para
a formação da mão de obra que o Brasil precisa, um
projeto que visa ao fortalecimento do ensino médio,
do ensino técnico, e que pretende construir mais 120
escolas técnicas no Brasil.
Aqui quero abrir um parêntese para registrar
que uma dessas escolas técnicas será construída em
Roraima, no interior do meu Estado. Mais uma escola
técnica para Roraima. Roraima, que já tem a escola
técnica em Boa Vista, junto com o Ifet; que já tem um
núcleo de escola técnica em Caracaraí e que está em
construção um núcleo da escola técnica no Amajari,
vai ganhar mais uma unidade no interior e a ampliação
da escola de Boa Vista.
Portanto, o Ministro Fernando Haddad e a Presidenta Dilma cumprem o compromisso com o Estado de
Roraima, determinando para Roraima o atendimento,
por meio do Pronatec, com uma escola técnica.
Além das escolas técnicas a serem construídas,
o Pronatec visa também à ampliação de vagas e à
expansão das redes estaduais de educação proﬁssional; à oferta de ensino médio concomitante com a
educação proﬁssional; pretende a ampliação da escola
técnica aberta do Brasil, a e-TEC; e pretende também
dar mais celeridade ao acordo ﬁrmado com o Sistema S – Sesi, Senai, Sesc e Senac – para a utilização
das escolas do Sistema S, com o pacto de que dois
terços dos recursos advindos do imposto sobre folha
de pagamento serão direcionados a cursos gratuitos
de ensino técnico para os jovens e para os trabalhadores do nosso País.
O mesmo projeto cria também o Fundo de Financiamento Estudantil, que mantém a sigla Fies, mas que
é estendido para mais duas linhas de crédito de ensino médio: uma para empresas poderem capacitar os
seus trabalhadores e outra para que jovens saídos da
escola média possam fazer cursos técnicos.
Esses projetos serão ﬁnanciados com recursos
do FAT, e, portanto, a Presidenta Dilma dá mais um
passo no sentido de construir o projeto de educação
que o nosso País precisa, Sr. Presidente.
Faço este registro com muita satisfação e peço
a transcrição da matéria ”Dilma e Haddad lançam programa para expandir oferta de cursos técnicos”.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Agora, com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, digno representante do Distrito Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje é o Dia da Educação. E nada melhor para
este dia do que citar as belas palavras de Gabriela
Mistral, poeta chilena, educadora, ganhadora do Prêmio Nobel, sobre as crianças.
Disse ela:
Somos culpados de muitos erros e faltas.
Porém, o maior de nossos crimes é abandonar as crianças, desprezando a fonte da vida.
Muitas das coisas de que necessitamos podem esperar, as crianças não podem, agora
é o momento, seus ossos estão em formação,
seu sangue também e seus sentidos estão se
desenvolvendo; a elas nós não podemos responder amanhã, seu nome é hoje.
Tem toda a razão Gabriela Mistral. O nome da
criança é hoje. Ela não pode esperar. Qualquer descuido a compromete para sempre e ceifa seu futuro.
Nosso futuro.
A falta de cuidado com a alimentação adequada
compromete irreversivelmente seu desenvolvimento
físico e mental e a transforma num adulto de produtividade reduzida. A falta de afeto pode transtorná-la
para sempre e produzir um indivíduo triste ou violento.
O descuido com a educação de qualidade para todos
pode comprometer gerações inteiras, gerando uma
espécie de genocídio mental.
Mas se o nome da criança é hoje, como diz Gabriela Mistral, o nome da Educação também é hoje. E
não apenas o dia de hoje, o dia de sua comemoração.
O Dia da Educação tem de ser o hoje a que se refere
Mistral: o hoje de todos os dias, o hoje da urgência, o
hoje que está no coração de cada pai e cada mãe. O
hoje do futuro. O agora e o sempre unidos nesses pequeninos que fazem nossa alegria e esperança.
Assim, todos os dias são ou têm de ser o Dia
da Educação.
Porém, nesse dia, um dia especial da educação,
temos de nos perguntar o que há de ser comemorado,
o que estamos fazendo por nossa crianças. A esse
respeito devo dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que há, sim, apesar de tudo, avanços a serem
comemorados.
A Constituição de 1988 deu passos fundamentais
para a superação dos problemas históricos da educação
brasileira ao reconhecer, pela primeira vez, a educa-
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ção pública de qualidade como um direito de todos os
cidadãos independentemente de idade. Ela também
previu a garantia de ensino fundamental obrigatório e
gratuito e a progressiva extensão da obrigatoriedade
e gratuidade do ensino médio, além da garantia de
atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade.
Outro avanço foi a previsão da garantia de atendimento educacional especializado a pessoas com
deﬁciência e do acesso, no ensino fundamental, a
programa suplementar de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
O texto constitucional deﬁniu, ainda, as bases da
organização e da gestão da política educacional ao
delimitar as competências de atuação dos diferentes
níveis de governo, a gestão democrática do sistema
de ensino, o monitoramento dos estudantes do ensino
fundamental, a valorização do magistério e a elaboração do Plano Nacional de Educação.
Já no ﬁnal da década de oitenta delineou-se
também o que mais tarde seria denominada educação básica, concepção que passou a abranger a educação infantil, fundamental e média e que viria a se
tornar mais explícita com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, a chamada LDB.
Na década de noventa houve a expansão do
número de matrículas no ensino fundamental, o estabelecimento da avaliação seriada e o aumento da escolaridade. Apesar disso, prevaleceu, naquela época,
uma concepção segmentada e privatista do ensino,
que acabou por comprometer em parte os resultados
alcançados. A prioridade conferida ao ensino fundamental regular foi acompanhada por certa negligência
no que se refere à qualidade da educação, à expansão
do ensino médio, à educação de jovens e adultos e à
educação proﬁssional.
Ademais, houve um crescimento desenfreado da
rede privada de ensino superior com a proliferação de
faculdades e cursos de qualidade duvidosa.
Já com o Governo Lula ocorreram mudanças
substanciais quanto à formulação e à gestão da política educacional.
Ela passou a ser realmente tratada como um
sistema articulado, em que as diversas modalidades,
etapas e níveis de ensino passam a ser estruturadas
de forma integrada, da creche ao ensino superior. Assim, a partir de 2003, a política educacional voltou-se
prioritariamente para a universalização da educação
básica de qualidade; a democratização do acesso à
educação com a garantia de permanência e sucesso
escolar; a superação das formas de exclusão resultantes das situações de diversidade social, étnica e
de gênero; o fortalecimento da relação com os mun-
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dos do trabalho, do conhecimento, da informação e
da produção cultural; a valorização dos proﬁssionais
da educação; e a crescente articulação entre União,
Distrito Federal, Estados e Municípios para a gestão
da educação.
Na prática, isso resultou no aumento de oito para
nove anos no ensino fundamental, na criação de um
importante programa de transporte de estudantes da
rede pública e no fortalecimento da merenda escolar.
Além disso, implantou-se o programa Mais Educação,
que busca reforçar o processo de alfabetização e de
domínio das primeiras contas em cerca de dez mil escolas públicas, com ensino e atividades em tempo integral. Também se ampliou a rede de Escolas Técnicas
Federais, que eram apenas 140, em 2002, e subiram
para 214, ao ﬁnal de 2010.
Brasília, que não tinha nenhuma escola técnica
federal, terá cinco escolas técnicas, já com o Instituto
Federal de Educação Tecnológica de Planaltina funcionando a todo o vapor.
No ensino universitário, tivemos uma forte expansão da rede de Instituições Federais de Ensino Superior e grande ampliação de vagas, além do extraordinário impacto do Programa Universidade para Todos,
o ProUni, que criou mais 800 mil bolsas de estudo na
rede privada de ensino superior para estudantes carentes. Também não se pode esquecer da implantação do piso nacional para o professor e da ampliação
dos investimentos em educação para cerca de 4% do
Produto Interno Bruto.
Não obstante tais avanços, reais e palpáveis, é
preciso reconhecer que a educação continua a ser reconhecidamente um dos mais graves problemas do País,
um sério gargalo para o desenvolvimento sustentado
e para a elevação dos padrões de vida e cidadania da
população brasileira.
Isso se torna gritante quando nossas profundas
desigualdades sociais e regionais são confrontadas
com as características e desaﬁos da chamada sociedade do conhecimento.
Ao mesmo tempo em que lutamos para superar
um atraso de raízes seculares, vivemos em uma época
de intensas mudanças e em uma sociedade cada vez
mais complexa que tem valorizado, de forma crescente,
a tecnologia da informação e comunicação, bem como
a produção e difusão de conhecimento como fatores
de dinamismo econômico, social e cultural.
Nossa qualidade de ensino, quando comparada a
de outros países, inclusive da América Latina, apresenta
deﬁciências inegáveis que se acumularam ao longo de
décadas e que se reﬂetem na persistência de problemas de acesso, qualidade de ensino, evasão escolar
e baixos índices de desempenho, entre outros.
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No extenso rol de problemas que preocupam
os formuladores e gestores da política educacional,
destacam-se o déﬁcit de formação de docentes e de
pessoal técnico; o combate à evasão e à repetência
que tem impedido a permanência dos estudantes na
escola; e a organização de um sistema nacional articulado de ensino e de avaliação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a política educacional sempre demora a mostrar resultados,
dada sua natureza, extensão e complexidade. Entretanto, julgo que o Brasil pode dar um salto histórico
na qualidade de sua educação se investirmos mais
na inclusão digital.
É evidente que educação de qualidade exige acima de tudo professores bem pagos, formados e motivados; estruturas pedagógicas adequadas; instalações
dignas; envolvimento dos pais com a escola e um ambiente voltado para o aprendizado sistêmico. Mas as
novas tecnologias podem acelerar esse processo.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – A tecnologia da informação é essencial na
construção da escola do futuro e na democratização
das oportunidades. A inclusão digital massiva das escolas públicas e dos jovens menos favorecidos poderá
proporcionar esse salto de qualidade tão necessário
ao sistema educacional brasileiro.
Tenho me batido por esse objetivo há vários anos.
Acabei de apresentar Proposta de Emenda à Constituição para incluir, entre os direitos sociais consagrados
no art. 6º da nossa Carta Magna, o direito ao acesso
rápido à Rede Mundial de Computadores (Internet).
Obviamente, a nossa motivação ao apresentar essa
PEC não se cinge a uma mera admiração ingênua relacionada às novas tecnologias de informação e comunicação, mas sim à óbvia constatação de que o acesso
a tais tecnologias se torna cada vez mais importante
para a formação pessoal, intelectual e proﬁssional de
todos os cidadãos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou cada
vez mais convencido de que a urgência relativa à criança, à qual se referia Gabriela Mistral, pode ser superada
mais fácil e celeremente, na área da educação, pelas
novas tecnologias de informação e comunicação.
Mais do que hoje, o nome da educação tem de
ser o agora da informação online ampla e gratuitamente disponível. Nossa educação não pode esperar
mais para ter qualidade. Nossas crianças não podem
esperar mais para terem acesso a uma real cidadania
e a um futuro promissor na sociedade do conhecimento. E o Brasil não pode demorar mais para tomar as
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decisões que o consolidarão como um dos grandes
países do planeta.
Educação, teu nome é agora!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Francisco Dornelles,
para uma rápida comunicação.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vou fazer alguns
comentários, rápidos, sobre a indústria do audiovisual
no Brasil.
O audiovisual brasileiro tem-se destacado, inclusive em termos internacionais, pelo alto padrão de
sua produção, situando o País entre os melhores do
mundo nesse setor.
Isso acontece, Sr. Presidente, em parte, graças
à dramaturgia de excelente nível, comprovada nos
resultados dos trabalhos cinematográﬁcos e televisivos, aliada ao reﬁnamento técnico de suas etapas de
infraestrutura e produção
É para garantir o crescimento da indústria do audiovisual que se deve estabelecer, com a participação
de proﬁssionais e patrocinadores, reﬂexão permanente
acerca das necessidades do setor, para se beneﬁciar
do crescimento do País.
É fundamental, nesse sentido, que as políticas
públicas destinadas a tornar esses serviços cada mais
acessíveis à população, consolidando o produto audiovisual brasileiro no mercado, sejam fortalecidas.
Sr. Presidente, estima-se que a receita do setor
de audiovisual no mundo, incluindo o faturamento de
televisões aberta e por assinatura, salas de exibição
e vídeos domésticos, além do vídeo on-line, possa
atingir mais de US$550 bilhões em 2013.
O faturamento do setor no Brasil é de aproximadamente R$22,4 bilhões, equivalente a cerca de 2% do
mercado mundial, segundo dados relativos a 2009.
No Brasil, Sr. Presidente, o Ministério da Cultura
e a Agência Nacional de Cinema têm implementado
ações de fomento ao setor de audiovisual.
Mas os recursos e o processo de acesso aos incentivos continuam incompatíveis com seu potencial
de produção.
O Brasil precisa construir um PIB audiovisual
compatível com o nível de nossos produtos e com seu
desenvolvimento em geral.
As perspectivas para um segmento fundamental
do audiovisual brasileiro, o cinema, são excelentes:
seu faturamento pode atingir R$2,5 bilhões em 2015.
Projeta-se para aquele ano o funcionamento de 3.500
salas em média, contra as 2.200 atuais. Deve-se isso
a uma série de estímulos ﬁscais, por meio de políticas
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públicas: o programa “Cinema Perto de Você”, o valecultura, o fomento público para a produção nacional
são da maior importância. Com isso, Sr. Presidente,
estima-se para 2015 uma participação de 24% para o
ﬁlme nacional no faturamento bruto do cinema, contra
17% do ano passado.
As perspectivas também são boas no que se
refere à televisão por assinatura, que pode chegar a
60% dos domicílios com aparelhos de televisão, a curto prazo, em comparação com os 15% de cobertura
atuais. Nesse sentido, estão previstas novas licitações
pela Anatel. Isso seguramente gerará mais competição,
menor preço do serviço, expansão da base de assinantes, aumento do número de programadores e, assim,
maior demanda por produtos audiovisuais nacionais,
em especial os independentes.
O incentivo ﬁscal, Sr. Presidente, revela-se um
instrumento fundamental na estratégia de captação de
recursos junto à iniciativa privada. Mas, a despeito da
importância para o desenvolvimento do setor da Lei
Rouanet e da Lei do Audiovisual, é preciso avançar.
É necessário, por exemplo, desburocratizar o acesso
aos ﬁnanciamentos oﬁciais e ampliar os incentivos
para a participação da iniciativa privada no custeio
dos produtos culturais, em especial os de natureza
audiovisual.
Sr. Presidente, o Brasil tem uma indústria de audiovisual em franco processo de consolidação, com
grande potencial de crescimento. É fundamental, portanto, que o Estado mantenha e aperfeiçoe os instrumentos de incentivo para garantir a realização de seu
potencial na forma de mais e melhores produtos, e
por conseguinte, de mais renda, empregos e entretenimento para os brasileiros.
É extremamente importante para o País o fortalecimento da indústria do audiovisual.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O Senador Dornelles foi disciplinado no tempo,
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente Senador Anibal Diniz, gostaria de lhe
perguntar: V. Exª já teve oportunidade de assistir ao
ﬁlme Bróder?
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Ainda não, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
um ﬁlme brasileiro de Jeferson De, que retrata a vida no
Capão Redondo, um dos bairros da Zona Sul da grande metrópole São Paulo, um ﬁlme que tem qualidades
muito especiais e eu quero recomendá-lo a todos.
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Como a Presidenta Dilma Rousseff tem ido ao
teatro e gosta de assistir a bons ﬁlmes – assim como
fazia no Palácio da Alvorada o Presidente Lula, que
assistia a bons ﬁlmes, inclusive alguns dos melhores
ﬁlmes brasileiros –, eu quero muito recomendar à Presidenta Dilma Rousseff que possa convidar um dia
o diretor do Bróder, Jeferson De, e alguns dos seus
principais colaboradores, como os atores Caio Blat,
Jonathan Haagensen e Silvio Guindane, para assistir a esse ﬁlme muito especial. Trata-se da história de
Macu, Jaiminho e Pibe, três amigos de infância que
nasceram e cresceram naquela comunidade na periferia de São Paulo, no Capão Redondo, e muitos anos
depois se reencontram. O Macu ainda mora no Capão,
mas ele – assim mostra o ﬁlme – foi instado, às vezes
pela pressão do seu meio, a se envolver com a criminalidade. O Jaiminho, que, como Macu e Pibe, jogava
futebol desde menino – os três jogavam muito bem –,
o Jaiminho acabou treinando em alguns dos principais
times e foi levado a ser um craque dos grandes times
de futebol brasileiros e foi jogar na Espanha e estava
para ser convocado para a seleção brasileira.
Era um dos principais craques. Já o Pibe, que se
mudou para outro bairro, um pai de família sem muitas
perspectivas na vida. Eles se encontram no aniversário de Macu para reaﬁrmar a sua amizade e dialogar
sobre as suas diferenças.
Há ali algo muito bonito que é o sentimento de
amor entre eles, o sentimento de amor que existe,
portanto, numa família também do Capão Redondo,
em que pese às circunstâncias ali da vida no Capão
Redondo se mostrarem muito difíceis, algumas tragédias também ocorrem.
Bem, Jeferson De, diretor do Bróder, que criou
polêmica ao criar o movimento Dogma Feijoada para
mudar a forma como o negro é retratado na cinematograﬁa brasileira, nasceu em Taubaté. É ﬁlho de uma
costureira e de um metalúrgico, um dos responsáveis
pelo amor que ele tem hoje ao cinema, quando o levava, ainda menino, para as sessões que organizava
no sindicato.
Bróder, seu primeiro longa, chega ao circuito após
passar com sucesso por vários festivais, inclusive em
Berlim, onde foi mostrado no Panorama Especial. O
ﬁlme traça o reencontro de um grupo de amigos que
dividiram a infância em Capão Redondo, bairro da periferia de São Paulo, numa história de afeto, amizade
e amor. Tendo sido escolhido para ser o protagonista,
Caio Blat provocou uma grande polêmica por ser um
ator branco – diferentemente das teses defendidas
pelo diretor, em parte –; o ator interpreta o ﬁlho de um
negro, mas é branco e tem irmãos negros.
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Jeferson De disse que a questão apresentada
no ﬁlme é: quem é negro e quem não é. Disse ele que
enviou o roteiro para o Caio Blat, ele entendeu toda a
proposta do Bróder e, durante as ﬁlmagens, se mudou
para o Capão Redondo. Lá conheceu os trabalhadores, os artistas locais, enﬁm, passou a conviver com
a população da região e, explicou o diretor, conseguiu
vencer as barreiras para fazer o ﬁlme.
Diz ele:
“Embora já tivesse feito três curtas metragens, eu
sou estreante em longas (Jeferson De); assim, procurei
me cercar de diretores mais experientes como Cacá
(Diegues), Barreto (Luiz Carlos) e o Hector Babenco.
Isso me facilitou o caminho para chegar aos produtores. Outra coisa é que eu não sou uma pessoa de fora
daquele contexto que eu estava retratando. Eu sou
um deles, eu não venho do mesmo bairro, mas sou
da mesma condição, então eu sei bem o que é isso.
O Brasil é um dos países onde existe maior desigualdade no mundo e é também um país muito racista. O
ﬁlme fala de um bairro especíﬁco, mas eu quis contar
uma história universal.”
E, tendo assistido ao ﬁlme, percebi isso. O ﬁlme
mostra situações de grande sensibilidade. A Cássia
Kiss, uma atriz notável, faz o papel da mãe daqueles
ﬁlhos. Ela branca, casada com um negro, que tem
portanto o Caio Blat, que é um ﬁlho branco, mas que
tem irmãos negros. Então acaba havendo uma história
muito interessante.
Não vou aqui contar todo o ﬁlme, mas quero dizer que são justamente o rap e o hip hop que estão ali
como fundo musical; são mais de vinte músicas que
acompanham todo o roteiro do ﬁlme. E, como seria
próprio acontecer e acontece, os Racionais, que moram no Capão Redondo, o Mano Brown, o Ice Blue,
o DJ King e outros da banda, como disse, moram ali
no Capão Redondo. Então a trilha musical tem muitas
das músicas do Capão Redondo e retratam como é
a vida ali.
Outro importante contribuidor do ﬁlme, e se agradece a ele, é uma pessoa que muito tem contribuído
para que os diálogos havidos possam ser os mais
autênticos.
De maneira que quero muito recomendar à Presidenta Dilma Rousseff que possa assistir esse ﬁlme,
convidando os que muito contribuíram para o ﬁlme que
retrata uma realidade. Nesse ﬁlme, há boa música, sobretudo com a presença da música dos Racionais MCs,
uma música dos jovens excluídos, um clássico do rap
brasileiro; uma música dos anos 90, no momento em
que os três personagens ainda estavam no bairro.
É importante ali o abraço do que ingressou na
criminalidade, da mãe com o padrasto, do negro, do
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branco. Ele justamente procura mostrar o afeto dentro de várias histórias. Tudo focado no relacionamento
dos três meninos.
Jeferson De já havia ganho o prêmio Kikito, em
Gramado, com o curta Carolina. Tenho certeza de
que esse ﬁlme será também uma contribuição muito
importante, é uma contribuição muito importante para
o cinema brasileiro.
Meus parabéns a todos que contribuíram com
o Bróder.
Um abraço!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Suplicy.
Com a palavra o Senador Ciro Nogueira.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu caro Presidente Francisco Dornelles, nos últimos dias tenho ouvido
inúmeras queixas dos cidadãos, reclamações contra
a alta no preço dos combustíveis, dos alimentos, enﬁm, tenho encontrado as pessoas apreensivas com a
ameaça da inﬂação. Essa, sem sombra de dúvida, é
a maior preocupação do atual Governo da nossa Presidente Dilma Rousseff.
Nesse contexto, venho a esta tribuna porque não
posso deixar de erguer a minha voz e reforçar uma
grande indignação com o reajuste nas contas das tarifas de energia elétrica, concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.
Mais uma vez, Srªs e Srs. Senadores, os consumidores foram penalizados com os índices deﬁnidos
pela agência. O que menos o País precisava, neste
momento, era justamente de mais um choque no orçamento das nossas famílias.
Mas, o mais absurdo e surpreendente reside no
fato, que foi assunto na edição de hoje do jornal Folha
de S. Paulo, de que a Aneel autorizou reajuste –pasmem
– maior do que o índice solicitado pelas distribuidoras!
E, em Minas, Rio de janeiro e São Paulo, o aumento
autorizado supera muito os índices de inﬂação!
Onde está a lógica do mercado? Onde está o
respeito ao cidadão?
Os clientes da concessionária Ampla, que atua
no Estado do Rio de Janeiro, sofrerão com o aumento
de até 11,8% nos preços, mas a empresa havia pedido
correção entre 6,43% e 9,55% à Aneel.
Já a Cemig, de Minas Gerais, pediu para elevar
as tarifas até 8,8%, mas recebeu permissão para uma
correção de 9,02% para os clientes industriais.
A CPFL, Companhia Paulista de Força e Luiz,
de São Paulo, que havia solicitado alta de 6,71% foi
autorizada a reajustar em até 7,72%.
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Em Mato Grosso do Sul, a Enersul pleiteava
correção – um absurdo! – de 17,56% para os consumidores residenciais e, no entanto, teve a permissão
da Aneel para elevar as tarifas em 18,57% a partir de
maio. Por que isso?
Diversas vezes me voltei contra cálculos perversos de reajuste praticados pelas concessionárias
de energia elétrica, em especial da nossa Cepisa, no
Piauí. Lá, as interrupções no fornecimento de energia
prejudicam diariamente milhares de consumidores,
que também apontam para a baixa qualidade dos
serviços prestados. Ela se transformou na pior companhia do País.
Uma das lutas de que participei ativamente foi
quando detectamos que, durante pelo menos sete
anos, consumidores de todo o País pagaram tarifas
superiores ao que deveriam desembolsar por causa
de um erro na metodologia de cálculo prevista no contrato de concessão das distribuidoras. Isso inclusive
é até objeto de um decreto legislativo que apresentei
recentemente nesta Casa.
A Aneel negou o erro, mas revisou a cláusula de
contrato de concessão e corrigiu a falha. O Tribunal
de Contas da União, Senador Francisco Dornelles,
detectou que esse erro fez com que os consumidores
brasileiros pagassem pelo menos R$1 bilhão por ano
a mais para as distribuidoras.
O pior em todo esse cenário, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é que, mais uma vez, o cidadão brasileiro, pai de família, enﬁm, a trabalhadora, o
trabalhador, todos nós ﬁcamos com o prejuízo, uma
vez que o dinheiro não foi devolvido. Mas isso é uma
outra luta, uma outra batalha a qual esta Casa está
completamente atenta.
Neste momento, quero é mesmo destacar – como
já disse – a grande indignação com os reajustes autorizados pela Aneel, esta semana, e ressaltar que vou
.acompanhar de perto, como sempre ﬁz, o Reajuste
Tarifário Anual da Cepisa – que acontecerá no ﬁnal
do ano – para evitar impactos tão prejudiciais ao povo
do meu Estado.
Registro, aqui, que a Aneel deﬁne os índices de
correção com base em dados fornecidos pelas concessionárias de eletricidade, que calculam suas despesas administrativas, custos com compra e transporte
de energia, dentre outros gastos, e indicam os índices
de aumento que consideram adequados.
Cabe à agência reguladora dar a palavra ﬁnal,
aceitar ou rejeitar o reajuste. Mas é surpreendente que
a Aneel tenha aprovado uma majoração não só maior
que o índice inﬂacionário, mas superior ao pleiteado
pelas distribuidoras. Essa é a questão que não conseguimos compreender!.
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Tenho a ﬁrme convicção de que é preciso discutir
mais amplamente a suspeita relação que existe entre os
membros da Aneel e as distribuidoras. Ex-diretores de
concessionárias ou distribuidoras hoje ocupando cargo
de direção na Aneel ou o contrário, que é muito pior,
ex-diretores da Aneel em cargos-chave das concessionárias e distribuidoras – isso é um fato certamente
passível de questionamento por esta Casa.
A mesma reportagem da Folha de S. Paulo, de
hoje, que trata do assunto destaca que especialistas apontam reajuste médio entre 9% e 11% para os
consumidores, enquanto a meta de inﬂação, Senador
Dornelles, é de apenas 4,5%.
Informa, ainda, que os reajustes da conta de
luz deverão pressionar ainda mais o índice de índice
de inﬂação e que, nos últimos dez anos, o aumento
acumulado das tarifas de energia elétrica chegou a
186%, enquanto no mesmo período o IGP-M subiu
124% e o IPCA (índice oﬁcial de inﬂação do governo)
acumulou 86%.
Essa matéria também chama a atenção para o
seguinte: investidores estão vendendo energia hidrelétrica em leilões ao preço de R$75 megawatt/hora, ao
mesmo tempo em que a energia chega a nossa casa
valendo até R$400,00 o megawatt/hora.
Srªs e Srs. Senadores, é preciso aprofundar as
discussões sobre esse tema. Já ouvimos diversas vezes que o brasileiro paga uma das contas de luz mais
caras do mundo, apesar de ter, Senador Valadares,
a matriz energética mais barata do mundo, e grande
parte dela já amortizada.
Na próxima semana, estarei propondo, no âmbito
da Comissão de Infraestrutura, a realização de uma
audiência pública para discutir como colocar um ﬁm
nessa situação. Iremos convocar, no caso de aprovação, o Diretor Nelson Hubner, que deverá esclarecer
porque essa Agência autorizou e vem autorizando
esses aumentos, se é que isso tem explicação, Senador Valadares.
Além do Diretor-Geral da Aneel, deveremos convidar para uma audiência pública diversos representantes de setores produtivos, pois é hora de fazer frente
às elevadas tarifas de energia, sob pena de vermos
um Brasil paralisado.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que, às
vezes, tenho a sensação de que a Aneel e as concessionárias caminham para inviabilizar o País. Nossos
consumidores estão cada vez mais reféns do Sistema
de Energia Elétrica. Enquanto nada for feito, nossas
indústrias continuarão gastando mais do que deveriam
para produzir e pagar pela energia elétrica que consomem, enquanto que o ideal seria investir em expansão
da produção, enﬁm, gerar mais emprego.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, do PSB.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, permita-me apenas dizer que eu estava
querendo lembrar qual o escritor do Capão Redondo
que tanto ajudou o Jeferson De e os atores do ﬁlme
Bróder a realizar os diálogos. Foi o Ferréz, que eu queria muito lembrar e, aqui, homenagear.
Peço à Taquigraﬁa que considere no meu pronunciamento este esclarecimento. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, então, o Senador João Vicente
Claudino, do PTB, Piauí.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, ocupo esta tribuna para, novamente, tocar num tema que tem sido
muito recorrente estes dias por vários Senadores: a
preocupação, em função de que se aproxima o dia 30
de abril, com a questão dos restos a pagar de emendas, principalmente de emendas parlamentares e de
recursos orçamentários que ﬁcaram, de 2007 a 2009,
segundo o decreto assinado ainda pelo Presidente Lula.
Tenho visto a aﬂição, a preocupação, e ainda não há
uma medida concreta.
Acompanhando pela imprensa, vemos até, Senador Ciro Nogueira, pelo jornal O Globo da semana
passada, o Presidente Lula retomando a liderança da
coordenação política, principalmente no Estado de
São Paulo, Senador Anibal. Houve uma reunião com
prefeitos do PT em São Paulo, e o jornal O Globo do
dia 20 de abril, na coluna de opinião, além de destacar o fato da reunião, trazia uma nota, “Lamentações”,
que dizia:
Já os Prefeitos do PT reclamaram com o
ex-Presidente Lula do decreto assinado por ele,
cancelando os restos a pagar de 2007, 2008
e 2009. Também se queixaram da burocracia
da Caixa Econômica para liberar emendas
parlamentares.
Não culpo tanto a Caixa Econômica. Acho que falta nessa estruturação uma dinamização desse trabalho.
A Caixa faz um trabalho eﬁciente, mas, como outros
órgãos que acompanham, que ﬁscalizam a aplicação
de recursos públicos, tem uma estrutura pequena. A
Funasa, por exemplo, faz uma ﬁscalização, dados seus
quadros muito restritos de proﬁssionais, quando viaja
a determinadas cidades – no caso aqui especíﬁco, do
Estado do Piauí –, quando vai ﬁscalizar obras, às vezes
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depois de um ano, dois anos, três anos que a obra foi
concluída e tem que se achar como se fosse nova.
A Caixa tem feito um trabalho relevante, mas a
preocupação dos prefeitos do PT tem sido a preocupação dos prefeitos de todo o Brasil com a burocracia
pública na liberação de determinados recursos, na solicitação de atestados, Senador Ciro Nogueira.
Na semana passada, estive com um prefeito
que é Presidente da Ampar, Associação dos Médicos
de Parnaíba, que é uma microrregião do Estado do
Piauí, o Prefeito Alcione – eu falei já desse assunto
na tribuna. Em um recurso que nós colocamos para
uma praça, passaram quase nove meses para que a
Central Elétrica do Piauí, a Cepisa, que hoje tem sua
direção no Rio de Janeiro, porque ela está federalizada, desse um atestado, porque só poderiam ser liberados os recursos da Caixa Econômica se a Cepisa
atestasse que havia energia para fornecer iluminação
para aquela praça.
Então, vemos o tamanho da burocracia e que às
vezes não é a inadimplência do Município, não é falta
de capacidade técnica, mas são outros instrumentos que fazem com que os recursos não cheguem ao
Município. E ﬁca cada vez mais essa preocupação,
Presidente Anibal, de vermos esse momento chegar
e premente até mais uma Marcha de Prefeitos, Senador Ciro. E esperamos, pedimos, tomamos a atenção
do Governo, da Presidente Dilma, da equipe técnica
do Governo para que encontre essa saída.
Com a palavra o Senador Ciro Nogueira.
O Sr. Ciro Nogueira (Bloco/PP – PI) – Senador
João Vicente, quero apenas dizer que o pronunciamento de V. Exª é mais do que pertinente. Como o senhor
mesmo falou, isso já foi objeto do discurso de vários
outros Senadores, foi motivo até da presença da nossa
grande e competente Ministra do Planejamento, mas
até agora nada foi explicado, e existe uma grande insegurança em boa parte do País. Tenho acompanhado. Praticamente em todos os Municípios hoje todas
as obras estão paralisadas, porque existe uma insegurança muito grande das pessoas de receberem um
calote – porque não chamo de nada além disso, isso
é um calote –, porque as obras foram autorizadas e
estão em execução. É lógico que existem as situações
de emendas antigas de obras que não foram iniciadas. Acho que uma obra desde 2008, 2007, não pode
ﬁcar eternamente sem ter sido iniciada, às vezes até
por má gestão. Mas grande parte do que ocorreu – o
senhor acabou de relatar – foram situações em que
esses Municípios foram vítimas da burocracia, que é
muito grande, e também da falta... É lógico que a Caixa
tem tentado se aprimorar, mas a Caixa passou grande parte do tempo sem pessoal em quantidade para
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poder fazer um acompanhamento. Acho que hoje ela
tem muito mais, tem se esforçado – acredito que isso
vamos aprimorar –, tem sido um instrumento importante para a ﬁscalização dessas obras, mas acredito
e espero que, na próxima semana, na outra semana,
na Marcha dos Prefeitos, tenhamos um posicionamento deﬁnitivo do Governo e, se Deus quiser, com um
anúncio da Ministra Dilma Rousseff da prorrogação,
e que nós tenhamos medidas mais claras para que as
pessoas possam ter a segurança de concluir obras de
fundamental importância para a estrutura do País.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Concordo e incorporo integralmente o seu aparte,
Senador Ciro Nogueira.
Ouço o Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador João Vicente, acho que, realmente, algumas
coisas não podem ser feitas de maneira tão linear.
Quero dar um exemplo, pelos cálculos que V. Exª está
dizendo. Tem uma obra da Prefeitura de Boa Vista que
é uma estrada vicinal que atende três comunidades
indígenas no meu Estado. Nela, a parte de piçarra,
de aterro, etc, foi feita, mas falta liberar o restante dos
recursos para que possa ser feito o asfalto. Em Roraima, como estamos acima da Linha do Equador, agora
vai começar a época das chuvas. Se o dinheiro não
for liberado, vamos perder o trabalho feito. Quer dizer,
vamos perder o dinheiro que já foi investido, dinheiro
do povo. Eu não consigo entender tudo ser colocado
no mesmo saco. Então, uma obra dessa tinha que ter
a liberação da outra parcela, para que não se perdesse o que já foi feito.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Isso é verdade.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero dizer que V. Exª tem toda a razão e nós temos que
fazer um grande entendimento para que essas coisas
não se repitam no País.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– É preciso complementar que, com a paralisação da
obra, seu custo de reinício já tem outro orçamento ﬁnanceiro. Isto causa um prejuízo muito grande. Corremos
o risco de deixar um cemitério de obras inacabadas
para Municípios que são até menores do que do que
as nossas capitais, obras importantes e estruturantes
para esses Municípios.
Além disso, Senador Mozarildo, vi, há alguns
dias, num jornal do Piauí, algo que vem a se somar
ao que saiu ontem no Jornal da Câmara, que é uma
discussão, em cima do censo de 2010, do cálculo, do
recálculo do Fundo de Participação, onde a Confederação Nacional de Municípios diz que afetará mais de
dois terços dos Municípios brasileiros. Não sei se o
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número é tão grande. Mas os do Piauí serão os mais
prejudicados. Isto é dito tanto pelo jornal Diário do
Povo, do Piauí, como pelo jornal Folha de S.Paulo,
que dá o Piauí como um dos Estados mais afetados,
pois 40 Municípios do Estado do Piauí reduziram sua
população. O Estado cresceu em população menos do
que a média nacional. Houve um deslocamento não
só interno, entre Municípios do Piauí, como também
do Piauí para outros Estados mais desenvolvidos, até
pela atração de investimento e captação e absorção de
mão de obra em diversos segmentos em que o Piauí
tem sido exportador.
Ontem mesmo o Jornal da Câmara deu: “Prefeitos querem votação de projeto que adia redução de
repasses para Municípios”. O Presidente Marco Maia
tinha sido visitado por cinquenta prefeitos do Brasil
que foram pedir a líderes partidários e ao Presidente
Marco Maia a inclusão, na pauta do Plenário, do Projeto de Lei Complementar nº 141, de 2007, que adia
a redução de repasses da União para as cidades que
perderam população de acordo com o Censo de 2010.
É outra preocupação que vem afetar receitas importantes, repasses, principalmente em Estados como o
do Piauí, onde a maioria dos Municípios não tem uma
receita própria relevante, signiﬁcativa, e depende dos
repasses constitucionais. Esse repasse vem agora,
neste momento, resguardar certas ações públicas eﬁcientes, como cumprir...
Há alguns dias, o STF votou a aplicação do piso,
o que é muito justo, para a classe dos professores, de
R$1.187,00, do salário-base, sem gratiﬁcação, sem
artifícios, para todos os professores. Poucos Municípios conseguem isso. Há uma previsão, no ano que
vem, até em virtude da lei que aprovamos aqui, de o
salário-mínimo chegar próximo a R$620,00.
Então me preocupa, num momento como este,
às vésperas da Marcha dos Prefeitos, que tenhamos
notícias mais alvissareiras para que os prefeitos e os
Municípios tenham vida e possam planejar melhor suas
ações para serem cada vez mais eﬁcientes.
Era o que eu tinha a registrar na tarde de hoje,
Presidente Senador Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Senador João Vicente Claudino, seu pronunciamento
retrata o sentimento da maioria dos prefeitos do Brasil.
É um pronunciamento muito atual e está na ordem do
dia de toda discussão política hoje, principalmente nos
pequenos Municípios.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, pela
Liderança do PT.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero, nesta tarde/noite, dizer
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da nossa alegria pela solenidade realizada no Palácio
do Planalto, que se encerrou há pouco, em que a Presidente Dilma Rousseff lançou o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec.
Falo, inclusive, da minha alegria em relação a
esse programa por vários aspectos, meu caro Senador Valadares. Primeiro, porque sou oriundo de uma
escola técnica e sei o que ela signiﬁcou para minha
vida como cidadão, para minha formação cidadã, para
minha formação proﬁssional e para minha formação
política. Ingressei na Escola Técnica Federal da Bahia
no ano de 1976, período difícil dentro da escola, marcado por um processo de muita mobilização por intermédio dos militares, mas ela era uma das escolas
mais disputadas.
E fui, como opção, ao encontro da minha proﬁssão.
Meu desejo era estudar eletrônica, telecomunicações e,
ao mesmo tempo, estudar na boa escola, reconhecida
como uma das melhores escolas do País.
Tive a experiência muito positiva de, ainda na
escola, ter a oportunidade de já experimentar, por
meio de estágio, o mercado de trabalho, porque, àquela época, a escola técnica literalmente formava uma
quantidade de pessoas que, imediatamente, meu caro
Senador Anibal, ingressava no mercado de trabalho.
Naquele período, nós tínhamos, inclusive, a efervescência do polo petroquímico de Camaçari, o que me
permitiu, à época, ainda jovem, escolher até para onde
ir no mercado de trabalho: se para o polo petroquímico
ou para as empresas de telecomunicações, que foi a
minha opção.
Ingressei, portanto, nas Telecomunicações da
Bahia, Telebahia, no ano de 1979. Nessa época, apesar de muito jovem, já tinha dois ﬁlhos. Portanto, meus
dois ﬁlhos nasceram no período em que eu estava na
escola técnica federal, tanto o mais velho, Júlio, quanto
o segundo, Israel. O segundo, inclusive, Israel, teve a
oportunidade de estudar nessa mesma escola, onde
fez química. Hoje é engenheiro químico da Petrobras,
mas teve também a sua experiência importante nessa escola. Por isso, falo com muita alegria desse programa.
A segunda motivação é o que nós ﬁzemos durante a campanha. Defendi, arduamente, durante a
campanha para o Senado, programas de expansão do
ensino técnico, desde a expansão com as escolas até
a própria consolidação de um fundo que nos permita,
cada vez mais, subsidiar, sustentar essa oportunidade
do ensino técnico.
A Bahia recebeu, no período passado, ainda sob
o comando do governo Lula, diversas unidades de escolas técnicas. Ainda no governo Lula, nós tivemos o
programa de transformação dessas escolas no Insti-
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tuto Federal de Ensino, os Ifets, e eu, como Deputado
Federal, em 1997, fui autor do decreto legislativo para
anular o Decreto nº 2.208, assinado pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
mas orientado pelo Ministro da Educação, Paulo Renato, que buscava reestruturar o ensino técnico, o que
suscitou uma movimentação no País inteiro, porque o
Decreto nº 2.208 propunha acabar efetivamente com
as escolas técnicas no País.
A formação passaria a ser modular, meu caro
Anibal. E eu inclusive, naquela época, como Deputado
Federal, tive oportunidade de participar desse movimento Brasil afora, como ex-aluno, como pai de aluno
e, ao mesmo tempo, como Deputado Federal, brigando, lutando pela implantação cada vez mais ajustada
à necessidade deste País do ensino técnico.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui dizer dessa
minha alegria. Devo a minha formação a essa escola.
Por isso, o sentimento da importância do programa
lançado pela nossa Presidenta Dilma Rousseff.
Estamos falando de um programa, Sr. Presidente,
que terá vários vetores de formação proﬁssional. A ênfase no ensino técnico, principalmente o chamado ensino
técnico público, a ênfase na formação proﬁssional para
o trabalhador e, principalmente, a história do que isso
representa quanto à transferência de benefícios no que
diz respeito à obtenção de renda, ao acesso ao mercado
de trabalho por diversos jovens neste País.
Essa é uma resposta do Governo a uma demanda
por mão de obra qualiﬁcada, que, cada dia mais, cresce nesta País, que experimenta também a aceleração
desse crescimento. A meta é formar 3,5 milhões de
trabalhadores até 2014, começando com 550 mil.
Essa iniciativa vem no momento ideal. Para dar
suporte a esses cursos proﬁssionalizantes, serão criadas 120 novas escolas técnicas espalhadas pelo País
e se juntarão aos já atuais institutos federais de ensino
técnico, escolas estaduais e às entidades que formam
o Sistema S – reﬁro-me ao Senai, Senac, Senar –, nesse chamado monumental esforço para dar uma nova
cara à economia brasileira, por meio da qualiﬁcação
dos seus trabalhadores.
As escolas do Sistema S deverão formar, a cada
ano, 115 mil estudantes e, portanto, oportunizar também para mais 270 mil desempregados a possibilidade de ganhar uma formação e se preparar para esse
mercado de trabalho.
A prioridade aos reincidentes do chamado uso
do seguro-desemprego é uma outra iniciativa importante num momento como esse na medida em que
vai aperfeiçoando a formação e justiﬁca, claro, essa
chamada necessidade de preparar essas pessoas
que têm enfrentado, cada vez mais, a dureza da rota-
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tividade no mercado de trabalho, por falta, inclusive,
de qualiﬁcação. Diversos trabalhos têm permitido que
esses trabalhadores frequentem o seguro-desemprego
ou frequentem trabalhos sempre numa lógica de giro,
esse rodízio permanente. Ao passo que, com essa
iniciativa, vamos ter a oportunidade de qualiﬁcar esses trabalhadores para esses novos empregos que se
apresentam na área de alta tecnologia, áreas inclusive que experimentam inovação, o que vai criando um
ambiente de empregos com pelo menos um grau de
durabilidade muito maior do que esses do chamado
antigo mercado rotativo.
A falta de mão de obra qualiﬁcada é apontada
como um dos grandes obstáculos à continuidade do
crescimento econômico do País. Apesar dessa intensa
demanda, faltam trabalhadores bem preparados para
diversos setores.
Eu me lembro, Sr. Presidente, de que aqui, nesta
semana ainda, cheguei a citar uma das experiências,
relatada a mim por um dos representantes da indústria
da construção civil, que me dizia que, se, naquele momento, nós tivéssemos algo em torno de três mil proﬁssionais pedreiros e de novecentos engenheiros, ele
teria oportunidade de empregá-los imediatamente.
Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que, por meio
do Pronatec, o Governo vai também incentivar as empresas privadas para qualiﬁcação de seus quadros.
A formação tecnológica da informação se explica
pelo fato, principalmente, do crescimento da área da
informática. E esse é outro ponto preponderante, meu
caro reitor, nosso Senador da educação, Cristovam Buarque. Esse é um cenário que se desenvolveu bastante,
mas, por outro lado, nós não desenvolvemos, do ponto
de vista da formação proﬁssional, na mesma velocidade
com que se processam as mudanças tecnológicas.
No entanto, essa área de ITI, como é conhecida,
tem cada dia mais suscitado por bons proﬁssionais ou por
proﬁssionais com formação, e pagando bons salários.
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Aﬁrmo isso a partir do que foi dito pelo Secretário de
Educação Proﬁssional e Tecnológica do Ministério da
Educação, o nosso companheiro Eliezer Pacheco, que,
em recente audiência pública aqui, no Senado, sobre
o Pronatec, falou exatamente dessa possibilidade de
conceder bolsas e benefícios, principalmente para
aqueles que saem do Bolsa Família. Portanto, para
você criar um ambiente fundamental de oportunizar a
essas pessoas a chegada no mercado de trabalho.
Quero concluir, Sr. Presidente, o meu pronunciamento e pedir inclusive que V. Exª autorize a reprodução, na íntegra, deste pronunciamento que faço nesta
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tarde, dizendo que quero, mais uma vez, aﬁrmar essa
capacidade do Pronatec de absorver o Brasil proﬁssionalizado...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Essa intenção do Governo de aumentar o repasse dos recursos, principalmente para os Governos de
Estado reformarem, ampliarem e construírem escolas
estaduais de ensino proﬁssionalizante.
Na Bahia, eu me lembro de que, quando o Governador Jaques Wagner chegou ao Governo, nós tínhamos 4 mil estudantes no ensino proﬁssional. Hoje,
temos 42 mil matriculados.
Portanto, Sr. Presidente, o Brasil proﬁssionalizado
foi implantado em 2008 e já repassou recursos para
reforma e ampliação de 543 escolas estaduais de ensino proﬁssionalizante em todo o País.
Por isso, Sr. Presidente, um dado fundamental. Eu
dizia isso ao Senador Cristovam no dia em que aprovamos um projeto de Fátima Bezerra, colocando Nilo
Peçanha como patrono do ensino proﬁssionalizante:
1909 é a data exatamente da primeira escola técnica
instituída, perdão, é o ano da primeira escola técnica
instituída por Nilo Peçanha.
De 1909 até agora, até mais ou menos 2002, meu
caro Valadares, foram 141 escolas técnicas instaladas
no Brasil. De 2003 para cá, meu caro Cristovam, esse
número vai para 240 escolas técnicas construídas nos
8 anos do governo Lula. De 1909, eu falei até 2002.
De 2003 para cá, nós quase que dobramos o número
de escolas técnicas feitas naquele período.
É esse o desaﬁo de um Governo que quer fortalecer o ensino proﬁssionalizante, aumentar a capacidade
de formação proﬁssional e melhorar as oportunidades
para a nossa juventude e, claro, entregar bons proﬁssionais ao mercado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF. Fora
do microfone) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Um minuto para o aparte do Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Um
minuto é suﬁciente. Primeiro, eu quero parabenizar o
Senador pelo seu discurso, sobretudo no Dia da Educação, mas dizer do meu entusiasmo com esse programa
de ampliação das escolas técnicas no Governo Lula,
realmente, é um salto fenomenal, mas lembrar que a
escola técnica de hoje é diferente daquela de trinta,
de quarenta anos atrás. Hoje, sem um bom ensino
fundamental, o aluno que entra na escola técnica tem
muita diﬁculdade em acompanhar os cursos. Nós não
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podemos relaxar no ensino fundamental. A ideia de
que a escola técnica resolve o problema da escassez
de mão de obra é correta para trinta anos atrás, para
hoje já não é. Como a própria universidade hoje está
tendo de baixar o nível para dar cursos de recuperação
do que o aluno não aprendeu no ensino médio....
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – As
escolas técnicas terão que gastar tempo para recuperar o que o aluno não aprendeu no ensino fundamental, inclusive, em alguns casos, as quatro operações e
ensinar a ler. Por isso, é excelente esse esforço, mas
vamos fazer um esforço também para que este dê certo
no ensino fundamental de nossas crianças.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Muito obrigado, Senador Cristovam, e quero insistir
no que V. Exª levanta, dizer por que é que esse ensino proﬁssionalizante não pode abrir mão da formação
geral, que foi essa a grande briga que nós travamos
em 1997, porque não adianta formar apertadores de
botão ou formar pessoas para operar em máscaras
predeﬁnidas. Nós vamos formar bons proﬁssionais,
mas, principalmente, no aspecto geral e, fundamentalmente, cidadãos. Acho que esse é o esforço para que
essas escolas continuem formando bons proﬁssionais,
mas com cidadania.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em solenidade realizada há pouco no Palácio do Planalto, a Presidenta Dilma Rousseff lançou
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
(Pronatec), destinado à capacitação técnica e proﬁssional de jovens e adultos.
Trata-se de um conjunto de ações voltadas para
a democratização do acesso à escola técnica.
Oriundo da escola técnica,
écnica, à qual devo a minha formação proﬁssional e política, tenho o sentimento da importância do programa lançado pela Presidenta Dilma.
Estamos falando de um programa que terá
á vários vetores de formação proﬁssional, com ênfase no
ensino técnico público, na formação proﬁssional para
o trabalhador e beneﬁciários de programas de transferência de renda.
Esta é uma resposta do governo à demanda por
mão de obra qualiﬁcada no país. A meta é formar 3,5
milhões de trabalhadores até 2014, começando este
ano com 500 mil, com foco nos alunos do ensino médio, reincidentes do seguro-desemprego e beneﬁciários
do Programa Bolsa Família.
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Para dar suporte a esses cursos proﬁssionalizantes
serão criadas 120 novas escolas técnicas no país. Elas
se juntarão aos institutos federais de ensino técnico, escolas estaduais e às entidades que formam o Sistema S,
como SENAI, SENAC e SENAR, nesse esforço monumental para dar uma nova cara à economia brasileira,
por meio da qualiﬁcação dos seus trabalhadores.
As escolas do Sistema S deverão formar, a cada
ano, 115 mil estudantes e 270 mil desempregados. A
prioridade aos reincidentes no uso do seguro-desemprego, aperfeiçoando a sua formação se justiﬁca pela
urgência em reduzir a sua rotatividade no mercado
de trabalho.
A falta de mão de obra qualiﬁcada é apontada
como um dos obstáculos à continuidade do crescimento
econômico do país. Apesar da intensa demanda, faltam
trabalhadores bem preparados em diversos setores.
Está
á aí, portanto, a mão visível do Estado colocando o dedo na ferida para vencer mais esse obstáculo
para o desenvolvimento pleno do país.
A desqualiﬁcação proﬁssional se constitui em um
dos itens mais importantes do chamado custo Brasil, aquele conjunto de fatores que os empresários não cansam
de apontar e que interferem negativamente na competitividade de diversos setores da economia brasileira.
Por meio do Pronatec, o governo vai também
ém incentivar empresas privadas para qualiﬁcação de seus
quadros. As ações se concentrarão nos setores mais
necessitados de proﬁssionais especializados, como
construção civil, tecnologia da informação e serviços,
como hotelaria e gastronomia.
A formação
ção em tecnologia da informação se explica pelo fato da informática estar hoje presente em
praticamente todas as proﬁssões e é importante no
plano brasileiro de aumentar o grau de inovação na
economia. A demanda nessa área é crescente, de 70
mil proﬁssionais por ano.
O Programa de formação técnica terá formato
semelhante ao que foi dado ao ensino superior, com
o ProUni [Programa Universidade para Todos], Reuni
[expansão das universidades federais], Fies [ﬁnanciamento ao estudante], e a Universidade Aberta.
Como aﬁrmou o secretário
ário de Educação ProﬁsProﬁssional e Tecnológica do Ministério da Educação, Eliezer
Pacheco, em recente audiência pública realizada aqui
no Senado, o Pronatec poderá conceder bolsas a beneﬁciários do Bolsa Família.
Essa inclusão é uma resposta às críticas de que
o programa não oferece portas de saída, ou seja, não
oferece condições para que as pessoas deixem de ser
dependentes da ajuda do governo federal.
Neste sentido, serão
ão qualiﬁ
qualiﬁcados
cados 200 mil beneﬁciários do programa nos próximos quatro anos, de
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acordo com escolaridade, faixa etária e demanda de
trabalho no local onde moram.
O programa investirá cerca de R$1,6 bilhão na
rede de escolas estaduais, uma vez que a expansão da
rede federal não será suﬁciente para fazer essa verdadeira revolução no ensino proﬁssional do país porque
não tem a capilaridade das redes estaduais.
Apesar da emergência
ência da situação, que justiﬁ
justiﬁ-caria o uso de Medida Provisória, a presidenta Dilma
Rousseff optou por instituir o Pronatec por meio de
projeto de lei, de forma que o Congresso Nacional
possa oferecer a sua contribuição para o aperfeiçoamento do Programa.
O Pronatec absorveu o programa Brasil Proﬁssionalizado, do Ministério da Educação. A intenção do
governo é aumentar o repasse de recursos aos governadores que quiserem ampliar, reformar ou construir
escolas estaduais de ensino proﬁssionalizante.
O Brasil Proﬁssionalizado foi implantado em 2008
e já repassou recursos para reforma e ampliação de
543 escolas estaduais de ensino técnico e construção
de outras 176. Para este ano, está programado o repasse de R$320 milhões. Até 2014, deverão ser formados nessas escolas 186,7 mil alunos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Walter Pinheiro, V. Exª será atendido
na forma do Regimento e seu pronunciamento será
integralmente transcrito.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– O Senado Federal recebeu o Ofício nº 85/2011, do 1º
Secretário da Câmara dos Deputados, submetendo à
apreciação desta Casa o Projeto de Lei de Conversão
nº 9, de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação
de Variações Salariais – FCVS, a assumir, na forma
disciplinada em ato do Conselho Curador do Fundo
de Compensação de Variações Salariais – CCFCVS,
direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, SH/SFH; oferecer cobertura direta a contratos de ﬁnanciamento habitacional
averbados na Apólice do SH/SFH; autoriza o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT
a utilizar recursos federais em apoio à transferência
deﬁnitiva do domínio da malha rodoviária federal para
os Estados; altera o Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, e as Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010,
11.887, de 24 de dezembro de 2008, 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, e 11.314, de 3 de julho de 2006;
revoga a Medida Provisória nº 523, de 20 de janeiro de
2011; e dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 513, de 2010).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 9,
de 2011, que acaba de ser lido, a Presidência comunica
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da
matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência foi
prorrogado por ato do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional e esgotar-se-á em 5 de maio de 2011.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Esta sessão será prorrogada por mais uma hora.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que há um descaso, uma indiferença, melhor
dizendo, histórica da humanidade com o seu entorno
ambiental. Isso levou, sem dúvida alguma, a prejuízos incomensuráveis ao sistema hídrico existente no
planeta Terra.
Tal circunstância põe em destaque, no Brasil e
em todo o mundo, já há algumas décadas, o papel dos
reservatórios hídricos subterrâneos.
Esses recursos são de primordial importância
para alavancar o desenvolvimento econômico e social
e garantir o abastecimento urbano.
Daí o caráter prioritário de pesquisas que buscam
detalhar as características dos aquíferos mundiais e
traçar mecanismos necessários para uma utilização
sustentável.
O Brasil, nesse sentido, é privilegiado. Compartilha com Argentina, Paraguai e Uruguai, como parceiro
majoritário, do Aquífero Guarani, um dos maiores do
mundo, mas ainda carente de investimentos à altura
de sua importância.
O que temos, por enquanto, é o Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani, ﬁnalizado no ano de 2009.
Esse projeto fez, no curso de seis anos, o mapeamento do reservatório e apontou estratégias e instrumentos para garantir o uso adequado dos recursos
hídricos nas regiões onde está localizado: em oito Estados brasileiros – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
Santa Catarina e Goiás –, além dos países vizinhos
que mencionei: Argentina, Paraguai e Uruguai.
Resta, porém, aos detentores desse patrimônio
ambiental, colocar em prática as ações sugeridas pelas
análises técnicas, o que, convenhamos, já era tempo,
visto que há dois anos estão disponíveis.
É preciso que o País dê à questão da água a
importância que dá, por exemplo, ao pré-sal, pois é
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patrimônio ainda mais valioso, indispensável à humanidade e que lhe abre horizontes econômicos ainda
mais amplos. Por enquanto, porém, é um potencial
subaproveitado.
Mais atrasadas ainda estão as pesquisas em
torno de outro aquífero, ainda mais pujante que o
Guarani: o Amazonas, reservatório transfronteiriço de
água subterrânea, que o Brasil divide, também como
parceiro majoritário, com Equador, Venezuela, Bolívia,
Colômbia e Peru.
Sua extensão é de quase quatro milhões de quilômetros quadrados, constituído pelas formações dos
Aquíferos Solimões, Içá e Alter do Chão.
Tem extensão três vezes maior que o Aquífero
Guarani e é uma conexão hidrogeológica de imensas
potencialidades, mas ainda pouco conhecida.
Os estudos até agora realizados atestam que a
qualidade química de sua água é muito boa. Entretanto, corre risco de contaminação pelo fato de que, em
alguns locais, o nível da água é raso e apresenta alto
potencial de contaminação provocada por poços artesianos mal construídos, ausência ou inadequação de
proteção sanitária e carência de saneamento básico.
O que tem sido feito para suprir essas deﬁciências? Ao que se sabe, pouco ou quase. Estudos revelam que o problema da contaminação que afeta o
Aquífero Amazonas ameaça também o Guarani, por
enquanto ainda preservado. Contudo, considerando
que a área de recarga coincide com importantes áreas
agrícolas brasileiras, onde se tem usado intensamente
herbicidas, impõem-se medidas urgentes de controle,
monitoramento e redução da carga de agrotóxicos, sob
pena de sérios problemas de poluição da água.
E há ainda riscos decorrentes do uso excessivo
de poços artesianos, o que reclama rígido controle
para evitar desperdícios de água e consequente diminuição da pressão interna do sistema. Exemplo desse
desperdício veriﬁca-se no Município paulista de Pereira Barreto, que, segundo dados, despeja no rio Tietê
cerca de quatro milhões de litros de água potável por
dia, água doce, de boa qualidade.
Mais de quinhentas cidades brasileiras são abastecidas, total ou parcialmente, pelas águas do Guarani,
de excelente qualidade para o consumo doméstico, industrial e também para a irrigação, pois se mantêm em
temperaturas superiores a 30º centígrados, podendo
chegar até a 68º, ideal para a agroindústria e para o
desenvolvimento de balneários.
Segundo o IBGE, 10% dos domicílios brasileiros
hoje usam exclusivamente água subterrânea para abastecimento, percentual considerado altíssimo, sobretudo se
comparado aos níveis de menos de uma década atrás. E

400

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

esse percentual de 10% se eleva quatro ou cinco vezes
mais no Estado de São Paulo e no Estado do Piauí.
Subscrevo o alerta do consultor da Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Dr.
Luiz Amore, segundo quem, mais que avaliar o potencial, o uso das águas subterrâneas no Brasil necessita
ser disciplinado e orientado.
Nas suas palavras, “o maior desaﬁo do presente
é implementar os instrumentos de gestão das águas
subterrâneas nos Estados e no País para prover a sociedade da segurança hídrica necessária ao desenvolvimento sustentável”.
Na sua opinião, que é minha também, a ampliação do conhecimento deve apoiar as necessidades de
avanço dos mecanismos de proteção e de gestão das
águas subterrâneas no Brasil e em países vizinhos.
Para tanto, é indispensável incentivar o trabalho
de articulação entre governos, setores acadêmicos,
usuários, associações proﬁssionais e sociedade civil.
Somente a implementação de uma rede nacional
de monitoramento das águas subterrâneas, a exemplo
do que está proposto para o Aquífero Guarani, permitirá prover a sociedade das informações de qualidade e
quantidade necessárias ao uso e proteção das águas
subterrâneas.
Há necessidade, Sr. Presidente, também de aprofundamento da gestão local, com a criação de comissões
de apoio nas áreas que apresentam problemas relacionados ao uso e proteção das águas subterrâneas.
O exercício da gestão descentralizada permite
que se desenvolva uma cidadania hídrica efetiva no
País, de acordo com o espírito da Política Nacional de
Recursos Hídricos.
Faço essas considerações, Sr. Presidente, não
apenas pela evidente importância do tema, mas por
afetar o conjunto da Federação, que tem nesta Casa
sua mais alta instância de defesa.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Senador Antonio Carlos Valadares, convido
V. Exª a assumir a Presidência e, ao mesmo tempo,
convido o Senador Cristovam Buarque para fazer uso
da palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT– DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, como
alguns já falaram aqui, é o Dia da Educação. Mas eu
não vou falar sobre educação, até porque, para mim,
todo o dia é dia da educação e para a educação.
Eu quero falar, hoje, de uma das datas mais signiﬁcativas do ponto de vista não positivo – mas, de qualquer
maneira, do seu impacto em todo o Século XX –, a data
de ontem, em que nós lembramos os 25 anos da explosão
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dos reatores da usina nuclear de Chernobyl, que ﬁcava
na então União Soviética, no que hoje é a Ucrânia.
E por conta de quê? Naquela explosão, o mundo inteiro percebeu o risco implícito nessa alternativa
energética que é a energia nuclear, uma energia que
parece limpa, não precisa de lagos, com todas as consequências dos lagos das hidroelétricas para a biodiversidade; não gera poluição, como toda a energia que
é resultado dos combustíveis fósseis; não se esgota
praticamente, como combustível fóssil, a energia que
parece ideal. Entretanto, é uma energia ideal de um
risco tão profundo que nós devemos tomar um cuidado
tremendo ao optar por essa alternativa.
Faz dois anos, Sr. Presidente, que fui a Chernobyl.
Eu estive lá. Eu estive lá depois de muitas tratativas de
negociações com as autoridades ucranianas, depois
de receber o apoio da Embaixada do Brasil.
E saímos de Kiev, andamos 70, 100 quilômetros,
até chegar dentro de uma imensa região que hoje é
cercada, na qual só se pode entrar com autorização e
por um curtíssimo prazo. Atrevi-me até a ﬁcar mais do
que é absolutamente recomendável, ﬁcando seis horas, inclusive almoçando ali, obviamente, com comida
vinda de muito longe, porque, ao redor, toda produção
é absolutamente proibida de ser consumida porque é
contaminada e porque vai continuar contaminada, não
por um ano, dois anos, três anos, não por centenas de
anos, Senador Valadares, mas por milhares de anos.
Eu vi, em Chernobyl, o que é a tragédia da energia
nuclear, quando acontece um acidente. Eu vi uma cidade abandonada completamente, tomada pelas árvores
que crescem por dentro das casas. Eu vi a tragédia de
uma cidade abandonada em poucas horas em que todos
tiveram que sair sem levar nada, nem os documentos,
apenas vestidos porque não poderiam sair sem roupa
e, mesmo esta, rapidamente, era substituída por outra
mais adiante. Eu vi parque de diversão para criança, que
seria inaugurado no dia seguinte e que está da mesma
forma hoje, como se fosse uma múmia conservada inútil. Eu vi os prédios – e esses prédios se parecem muito
com Brasília, Senador João Vicente – onde moravam
os funcionários, uma cidade de 70 mil habitantes, absolutamente abandonados, fantasmagóricos, tomados
pelas árvores. E a cidadezinha antiga, com suas casas
antigas e tradicionais, essas, a maior parte já se derrubando pelas árvores que crescem dentro delas.
Mas essa tragédia visível, inclusive, chegando
bem perto do chamado sarcófago, a antiga usina coberta de concreto, e a gente pode chegar perto, desde
que, por pouco tempo, tudo isso é pouco, diante dos
invisíveis problemas que aquele acidente provocou.
Fiquei seis horas ali dentro e, ao sair, tive que passar
por detector de radioatividade, porque a consequência
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sobre o corpo de uma pessoa pode ser diferente de
outro, e eles têm que ver se a gente está carregando
ou não radioatividade, se a gente pode ir de volta para
o hotel ou tem que ir direto para um hospital.
Mas tudo isso é pouco quando a gente olha o que
aconteceu com aquela população e com aquela região.
Hoje são milhares de hectares inúteis. A terra é como
se estivesse podre, do ponto de vista da contaminação e dos efeitos que coloquem tudo que se plantar
ali. Nada que se planta ali pode ser digerido. Tudo que
se planta ali traz radioatividade. E essa radioatividade
– aí é que está a tragédia invisível – gera problemas
sérios de saúde e muito de morte.
Ontem eu li, no jornal, que morreram 46 pessoas em
Chernobyl. E 46 pessoas é o número dos que morreram
por causa da explosão, mas só de bombeiros que foram
levados ali, só os pilotos de helicópteros para deixar cair
o concreto, que a gente viu pela televisão, todos aqueles
morreram. Todos morreram em poucas semanas. Todos!
E muitos, até hoje, estão sofrendo sérios problemas de
saúde, mesmo que não tenham morrido.
O guia que me levou, que morava em Kiev, a quase 100 quilômetros de distância, a sua ﬁlha, até hoje,
sofre de problemas de tireóide, tem que estar constantemente medicada, tem deﬁciências, diﬁculdades
para trabalhar. Como ela, são centenas de milhares.
As estimativas mais sérias de morte, fala-se entre 90
mil e 110 mil; não no dia, não na semana, mas ao longo dos anos até 2002. Ou seja, durante 15, 16 anos.
E essas vítimas vão continuar ainda este ano, e no
próximo e no próximo. Vai demorar muito tempo para
que digamos que morreram de velhice os que estavam
perto de Chernobyl naquela época.
A tragédia que ali aconteceu merece uma reﬂexão profunda sobre todos aqueles que acreditam que a
energia nuclear é a alternativa. E aqui está um que diz
que ela poderá vir a ser, Senador Valadares. Poderá vir
a ser quando resolvermos dois problemas: primeiro, da
engenharia civil da construção, uma engenharia civil que
será capaz de resistir aos tsunamis, aos terremotos, a
um meteoro que cai em cima, a um avião que mergulha
ali em cima, por obra de um terrorista, ou por causa de
um acidente. Essa engenharia civil ainda não está pronta
para garantir. E qual é a melhor prova disso? Fukushima.
Fukushima é a prova de que a engenharia civil não está
pronta para resistir aos problemas que possam surgir e
que destruam a estrutura da engenharia civil.
Agora, além da engenharia civil, um outro problema que precisa ser resolvido é de onde guardar os
resíduos daquelas usinas. Esses resíduos carregam
dimensões altíssimas de radioatividade, que podem,
por qualquer descuido, vazar, se não tivermos formas
de blindagem profunda.
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Nós aqui do centro-oeste do Brasil não lembramos
quando, há alguns anos, aqui em Goiânia, uma minúscula
partícula de césio gerou a morte de diversas pessoas,
gerou a contaminação de muitas outras, que até hoje
estão doentes, e exigiu recursos muito altos para guardar tudo que estava ali, inclusive a terra, em contêineres
dos quais não pudesse sair a radioatividade.
Isso merece uma reﬂexão. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é fazer energias nucleares
hoje, acreditando que elas não vão dar problema? De
fato, a imensa maioria das usinas nucleares não deu
nenhum problema até hoje. Nós tivemos uma nos Estados Unidos que deu algum problema, tivemos Chernobyl, que foi uma tragédia, tivemos Fukushima, que
foi perto. Na França, 80% da energia é nuclear e nunca
houve problema. Mas será que a saída é continuar a
fazer essas usinas agora, sabendo que, quando elas
tiverem um problema, será uma tragédia geral, ou dar
uma moratória, como defendo? Vamos dar uma moratória de trinta anos! Se, daqui a trinta anos, a engenharia
permitir fazer as centrais nucleares com tranquilidade,
teremos de comemorar, porque elas são mais limpas
do que as outras fontes de energia.
Mas por que não buscar também outras fontes
alternativas de energia? Por que não investir mais na
busca da energia eólica – que hoje já está tomando
conta de grande parte da Europa –, que, com os ventos e um gerador, se produz energia elétrica? Por que
não investir mais em energia solar? Já há cidades na
Alemanha em que não se compra energia, vende-se
energia. Porque, da energia que você tem produzida
pela fonte solar no teto de sua casa, você consome
o que precisa e tem um excedente para exportar, colocando-o na rede. Essa seria a grande saída de um
país como o Brasil, que tem tanto sol. Imaginem até a
beleza poética de se dizer: você não vai mais comprar
energia; vai vender a energia que a sua casa produz
em excedente daquilo que você consome.
Existem essas fontes alternativas. Mas quero provocar aqui uma discussão maior, Senador Valadares.
Por que não pensarmos, em vez de energia nuclear,
de hidrelétrica, eólica, solar... Ou, então, por que não
pensarmos, junto com isso, numa outra alternativa: reduzir o consumo de energia? Pequenos gestos permitem a gente ter energia sobrando. Vou dar o exemplo
daqui, de onde nós estamos.
Outra arquitetura permitiria a gente ter o mesmo
conforto com menos energia. O fato de termos um
Congresso como se fosse uma caverna, onde toda
luz depende da energia produzida pelo homem, não
pelo sol; onde, para não nos afogarmos, precisamos,
eu diria, do oxigênio que vem pelo ar-condicionado,
porque aqui dentro não tem oxigênio suﬁciente para
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todos respirarmos... Outra arquitetura já permitiria reduzir o consumo de energia.
Outro sistema de transporte, que não baseado
no automóvel particular, privado, com duas ou três toneladas para carregar oitenta ou cem quilos de passageiros, permitiria reduzir energia.
A quantidade de bens que a gente consome poderia ser reduzida...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Em homenagem às vítimas de Chernobyl, Senador Valadares, eu gostaria de pedir um pouco mais
de tempo.
Por que não pensarmos em uma economia que não
precise produzir tanto e em que não precisemos consumir tanto? Por que não pensarmos nessa ideia, que hoje
parece maluca e que começa a tomar conta de alguns
grupos de intelectuais na Europa, chamada “decrescimento para a felicidade”? Em vez de comemorarmos o
Produto Interno Bruto, comemoremos o bem-estar. Se
for com maior Produto Interno Bruto, muito bem. Mas e
se for com menos Produto Interno Bruto?
Um belíssimo sistema de metrô não eleva o Produto Interno Bruto como a produção de automóveis,
mas traz muito mais bem-estar, porque é um transporte
eﬁciente e rápido, do que a produção de automóveis,
que, depois, ﬁcam engarrafados nas ruas apertadas
que vamos ter e que temos que continuar tendo.
Além disso, essas ruas apertadas e essas calçadas é que geram as tragédias das inundações urbanas como as dos últimos meses no Brasil. As águas
se revoltam. Quando elas não têm para onde ir, elas
passam por cima do que estiver pela frente.
Tudo é resultado de um modelo de civilização baseado no aumento do consumo de uma maneira esquizofrênica e, por isso, de um aumento esquizofrênico da
produção, e daí uma necessidade esquizofrênica de energia, e daí a queda na tentação das centrais nucleares.
É o excesso de consumo que leva ao excesso de
produção, que leva ao excesso de energia, que leva
a tragédias, como a de Fukushima e a de Chernobyl
Em Chernobyl, em parte, pela irresponsabilidade de
engenheiros que estavam lá dentro e decidiram testar
até aonde iam os limites do reator; em Fukushima, por
causa da rebeldia da terra, provocando um terremoto
lá no subsolo do mar e daí vindo o maremoto.
Nós temos de pensar, aproveitando esses 25 anos
do desastre de Chernobyl, sobre qual alternativa nós
queremos: energia nuclear à vontade, apesar do risco;
hidrelétricas à vontade, apesar das consequências de
deslocar tribos indígenas, de acabar com recursos naturais e inclusive culturais e de matar uma diversidade

ABRIL13119
2011

Sexta-feira 29

inteira; ou energia alternativa; ou tudo isso junto – Senador Valadares, vou terminar –, com uma mudança
mais radical da sociedade, uma coisa mais radical,
que permita a todos nós vivermos sem necessidade
de tanta energia como a que consumimos.
É possível, sim, reduzir o consumo de energia.
Este País, inclusive, demonstrou isso, quando houve o
chamado “apagão” e nós conseguimos, simplesmente,
poupar energia. Não foi nem mudar o perﬁl do consumo
para que houvesse a redução da energia; foi simplesmente controlar melhor os interruptores domésticos de
energia elétrica, controlar melhor os gastos de energia
nos ﬂuxos industriais. Isso é possível. Isso não signiﬁca
nenhuma revolução. Isso não signiﬁca nenhuma mudança estrutural. Isso signiﬁca uma mudança de mentalidade, signiﬁca uma revolução de mentalidade.
Concluo dizendo: quem sabe aquelas vítimas de
Chernobyl e, agora, as vítimas de Fukushima nos permitam reﬂetir se o caminho é mais energia nuclear, é
mais energias alternativas, ou se o futuro não é mesmo nós podermos construir a felicidade, o bem-estar,
a saciedade, sem aumentar o consumo e, portanto,
necessitando de menos energia.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
Agradeço o tempo que me foi concedido e a
gentileza do Senador Diniz, que me permitiu falar no
lugar dele.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Parabéns, Senador Cristovam Buarque, por esse pronunciamento, que nos faz reﬂetir
sobre o uso da energia atômica, da energia nuclear
e também sobre a necessidade de economizarmos o
uso de energia que consumimos todos os dias no lar,
na indústria, no comércio e em todos os lugares.
V. Exª tem toda razão. Leva-nos à reﬂexão, depois
de 25 anos da tragédia de Chernobyl.
Meus parabéns a V. Exª por essa aula que nos
dá como professor competente que é e mestre da
educação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) –

ORDEM DO DIA
Transcorre, hoje, o primeiro dia em que consta
da Ordem do Dia o Projeto de Lei de Conversão nº
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9, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 513,
de 2010.
É o seguinte o item:
Item:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 9, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 513, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 9, de 2011, que autoriza o
Fundo de Compensação de Variações Salariais
– FCVS, a assumir, na forma disciplinada em
ato do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais – CCFCVS,
direitos e obrigações do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação – SH/
SFH; oferecer cobertura direta a contratos
de ﬁnanciamento habitacional averbados na
Apólice do SH/SFH; autoriza o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte –
DNIT a utilizar recursos federais em apoio à
transferência deﬁnitiva do domínio da malha
rodoviária federal para os Estados; altera o
Anexo do Plano Nacional de Viação aprovado
pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973,
e as Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010,
11.887, de 24 de dezembro de 2008, 11.079,
de 30 de dezembro de 2004, e 11.314, de 3
de julho de 2006; revoga a Medida Provisória
nº 523, de 20 de janeiro de 2011; e dá outras
providências.
Dessa forma, conforme acordo de Lideranças,
as matérias constantes da pauta são transferidas para
a próxima sessão deliberativa ordinária, na próxima
terça-feira.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
(Adiada para esta data em virtude da aprovação
do Requerimento nº 236, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
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Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
2
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 385, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 495, de 2007, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (limites máximos de sódio nos
produtos alimentícios).
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Vamos continuar a ouvir os oradores inscritos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Senador Mozarildo, tem a palavra
V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– V. Exª já anunciou o encerramento da Ordem do Dia,
mas, como se trata de um requerimento, eu queria pedir a V. Exª que fosse submetido à votação o Requerimento nº 336, que pede uma sessão de homenagem
ao Dia Nacional da Defensoria Pública.
Se V. Exª houver por bem, eu gostaria que fosse
apreciado esse requerimento, que não tem maiores
implicações.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco/PSB – SE) – Sem dúvida, atenderemos a
V. Exª.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz, por permuta com a Senadora Lídice da Mata.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Antonio Carlos Valadares, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado,
da Rádio Senado, as pessoas que nos acompanham
pela Internet, é sempre muito bom participarmos das
sessões menos concorridas das quintas-feiras à tarde,
boca da noite, e também das sextas-feiras, porque parece que o conteúdo de alguns dos nossos Senadores
aﬂora ainda mais.
Esse pronunciamento do Senador Cristovam
Buarque não deixa dúvida de que tem uma contribuição muito especial a acontecer nesta Casa a partir da
reﬂexão sobre os nossos atos de consumo, da nossa
sustentabilidade e da nossa prática, quase que sempre
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insustentável, que leva a um consumo sempre maior
de energia e a uma necessidade sempre maior de geração de energia para que a gente atenda às nossas
necessidades sempre crescentes.
A nossa sociedade de consumo é assim: estamos sempre querendo mais, e as nossas necessidades
quase nunca são saciadas. Temos que estar sempre
procurando mecanismos a mais para satisfazê-las.
Mas é um desaﬁo tremendo termos que fazer essa
discussão. Não tem como não nos apegarmos aos sonhos, ao romantismo para discutir tais situações, porque
a humanidade avança a passos acelerados, e precisamos
de um desempenho na economia, um desempenho maior
na geração de possibilidades, e cada vez mais, uma coisa
chama a outra. Assim caminha a humanidade.
O que tenho a dizer neste ﬁnal de sessão, Senador Valadares, é que hoje tivemos uma nova audiência
pública da maior importância na Comissão de Direitos
Humanos. Dessa feita, foi uma audiência pública com
a presença de juízes, de procuradores da República,
de integrantes dos ﬁscais nacionais, para discutir um
tema muito presente junto aos operadores da lei, que
é a constante ameaça a magistrados.
Então, da audiência pública, presidida pelo Senador Paim, participaram o Presidente da Associação
dos Juízes Federais, o Juiz Gabriel de Jesus Tedesco Wedy; participaram representantes do Ministério
Público, o Procurador Alexandre Camanho de Assis,
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
da República; participou também o Juiz Federal Pedro
Francisco da Silva, que atuou no Estado do Acre, hoje
atua no Mato Grosso do Sul; participou a Juíza Federal
do Estado do Mato Grosso Lisa Taubemblatt; participou a Juíza Raquel Domingues do Amaral Corniglion,
trazendo o seu depoimento de vida, um depoimento
muito emocionante, relacionado às ameaças que vive
por ter que investigar atos do crime organizado e participou também a Juíza Ana Paula Vieira de Carvalho,
Juíza Federal no Estado do Rio de Janeiro.
Em síntese, Senador Valadares, Senadores aqui
presentes, essa discussão vem acontecendo há muito
tempo. E os juízes procuraram o Senado Federal para ver
se era possível a realização dessas audiências públicas,
para que esse assunto fosse mais fortemente debatido
e alguns dos projetos que se encontram em tramitação
nesta Casa possam ganhar maior celeridade e, assim,
dar maior proteção de vida para esses magistrados e,
ao mesmo tempo, garantir a plena vigência do Estado
democrático de direito. O Estado democrático de direito
passa a ser fortemente ameaçado quando a gente tem
juízes com medo de exercer as suas funções por conta
das ameaças que estão recebendo.

ABRIL13121
2011

Sexta-feira 29

Então os juízes federais e procuradores da República receberam a solidariedade de Senadores como
a Senadora Ana Rita, como o Senador Paulo Paim, o
Senador Pedro Taques e outros Senadores que puderam estar presentes. Já tínhamos feito uma outra
reunião nesse sentido na Comissão de Constituição e
Justiça. Nós queremos externar a nossa solidariedade
a esses magistrados, aos procuradores da República,
a todos quanto possam estar neste momento se sentindo inseguros para exercer as suas funções.
Vale a pena ressaltar que o Senado aprovou ontem uma matéria nesse sentido, que veio da Câmara,
permitindo que os julgamentos de casos que envolvam
o crime organizado possam se dar coletivamente, a
partir de um órgão colegiado, para não ter que um juiz
apenas assumir o ônus de dar uma sentença e depois
passar por situação de risco.
Concluída essa informação e externada nossa
solidariedade a esses proﬁssionais, nós vamos continuar aqui no Senado... Sei que podemos contar com o
apoio de todos os Senadores porque não há a menor
dúvida de que o conjunto dos Senadores tem demonstrado solidariedade a esses magistrados. Assumimos
o compromisso de, na medida do possível, fazer com
que o trâmite dos projetos que se encontram na pauta
desta Casa possa ser acelerado, para termos aprovadas as matérias que deem maior garantia e maior
segurança a esses proﬁssionais.
Um outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente, é relacionado a um assunto que eu já trouxe
aqui a semana passada, por conta de um ato... Aliás,
eu trouxe a esta tribuna no início desta semana, uma
ação civil pública que foi impetrada no Acre pelo conjunto dos ministérios públicos – Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público
do Trabalho – contra todos os frigoríﬁcos que estão
adquirindo animais em áreas sob embargo.
Essa situação gerou um desconforto muito grande,
e a Federação da Indústria, a Federação da Agricultura
e a Federação do Comércio do Estado do Acre pediram
a nossa intervenção no sentido de tentar uma situação
negociada, porque o volume da multa, o valor da multa
impetrada na ação ou proposta na ação dos procuradores é algo absolutamente impraticável por conta do
valor estratosférico em que é proposta a ação.
Nesse sentido, as Federações da Indústria, da
Agricultura e do Comércio mandaram um documento
propondo um novo caminho de negociação com os Ministérios Públicos e pediram que nós, Parlamentares
representantes do Estado do Acre, tivéssemos uma
posição a esse respeito.
Nós ﬁzemos uma reunião, eu como coordenador da
Bancada Federal do Acre, composta pelos três Senado-
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res, Jorge Viana, Sérgio Petecão e eu, e também os oito
Deputados Federais, ﬁzemos uma reunião, analisamos
o problema, mantivemos uma conversa demorada, com
todos os informes trazidos pela equipe técnica que está
diretamente ligada a essa situação, tanto do Governo
do Estado do Acre quanto da Federação de Agricultura
do Estado do Acre. Ao ﬁnal dessa reunião, nós deliberamos pela redação de um documento conjunto que
fosse apresentado aos ministérios públicos.
E o documento que saiu dessa reunião, que já
foi encaminhado aos Ministérios Públicos Federal, Estadual e Ministério Público do Trabalho do Acre, tem
o seguinte teor:
A Bancada Federal do Estado do Acre, preocupada com as conseqüências da Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público Federal,
Ministério Público do Estado e Ministério Público
do Trabalho para a cadeia produtiva de carne bovina, vêm respeitosamente à presença de Vossas
Excelências propor uma solução negociada que
contemple, ao mesmo tempo, os interesses das
empresas frigoríﬁcas, dos produtores rurais e da
sociedade consumidora.
Em documento encaminhado aos MPF,
MPE e MPT, as Federações estaduais da Agricultura, da Indústria e do Comércio manifestaram sua preocupação com o teor da citada
Ação Civil Pública, lembrando que o Estado do
Acre possui hoje, como fruto da ação pactuada
pelo Governo, setores produtivos e sociedade,
88% de sua ﬂoresta preservada, com os outros 12% destinados à produção agropecuária
e agroindustrial.
O documento encaminhado pelas Federações argumenta que as 1.291 propriedades
objeto da ACP constam erradamente no site do
Ibama como sendo integralmente embargadas,
quando, na realidade o Decreto 6.514, de 2008,
determina que, para efeito de medidas punitivas,
devem ser considerados tão somente os limites
da área “onde efetivamente ocorreu o ilícito”.
Com base no mesmo decreto, estabelece-se uma multa de R$500 por quilo de carne
de animais adquiridos junto às propriedades
embargadas, chegando ao estratosférico valor de R$2,03 bilhões em punições aos frigoríﬁcos, pela soma de animais adquiridos e
comercializados.
Trata-se de uma medida extrema e de
altíssimo impacto sobre a nossa economia,
que atinge diretamente o pequeno produtor,
que representa nada menos que 80% da produção pecuária do Estado.
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Com o programa de valorização ambiental
do Estado do Acre, produtores, Imac e Secretaria de Meio Ambiente, avançam no licenciamento ambiental das propriedades com passivo, o
que torna as multas desnecessárias.
Além do mais, encontra-se em discussão
no Congresso o Substitutivo ao Código Florestal, que pode alterar substancialmente conceitos
como reserva legal e aplicabilidade de multas.
Diante dessas considerações, e cientes
de nossas responsabilidades de representantes da população do Acre no Congresso Nacional, propomos ao MPF, MPE e ao MPT a
suspensão temporária da Ação Civil Pública,
para que, juntos, MPF, MPE e MPT, Governo
do Estado, Produtores Rurais e Parlamentares
busquemos um entendimento que compatibilize o cumprimento da Legislação Ambiental com a continuidade e o fortalecimento da
nossa economia agropecuária[sustentável do
Estado do Acre].
Esse é o teor do documento, Sr. Presidente, que
foi redigido e encaminhado aos Ministérios Públicos
Federal, Estadual e do Trabalho do Estado do Acre.
Já ﬁzemos também contato com o Procurador da República no Estado, com um dos procuradores, com o
Procurador de Justiça, que é o Presidente do Ministério
Público do Estado do Acre, no sentido de que busquemos uma saída negociada para o problema. Já temos
desses órgãos a garantia de que eles estão dispostos,
sim, a conversar, sempre buscando um entendimento
que implique no cumprimento da Lei, na busca da reposição dos passivos gerados ao longo do tempo, porque
isso é uma necessidade, senão iremos caminhar com
passivos comprometedores do ponto de vista ambiental,
mas fundamentalmente que se encontre uma saída que
não seja esta saída drástica de multa absolutamente inviabilizadora da economia do Acre, porque uma multa
de R$2 bilhões signiﬁca praticamente o valor de todo o
rebanho bovino do Acre, algo absolutamente impagável,
que inviabilizaria completamente a indústria frigoríﬁca
do Acre, que gera empregos e tem importância fundamental para o povo do Acre.
Era esse o sentido desta minha fala nesta tarde
no Senado Federal. Agradeço sua atenção e desejo a
todos que encontremos uma saída pacíﬁca, negociada, que seja boa para todas as partes, a ﬁm de fazer
com que a economia do Acre continue crescendo e
aquele povo continue tendo a atenção necessária do
nosso Governador Tião Viana e de toda a estrutura de
Estado, que tem trabalhado fortemente para construir
uma economia sustentável de base ﬂorestal e que te-

406

Abril de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nha também a ação na agropecuária, mas só dentro
daqueles 12% de áreas convertidas.
É sempre muito bom deixar isso bem claro, para
que as pessoas não pensem que estamos fazendo
aqui discurso contraditório. Nós temos uma política
para a ﬂoresta que precisa dar uma solução viável,
econômica, social e ambientalmente para os 88% de
ﬂoresta que temos no Estado do Acre. Agora, é preciso também encontrar viabilidade para os outros 12%,
porque é desse percentual que sai toda a produção
agropecuária e agrícola do Estado do Acre.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Foi lido anteriormente o Requerimento nº 336, de 2011, do Senador Antonio Carlos
Valadares e também do Senador Mozarildo Cavalcanti
e outros Senadores, solicitando que o tempo dos oradores do Período do Expediente da sessão do dia 19
de maio seja destinado a celebrar o Dia Nacional da
Defensoria Pública.
Em votação o requerimento.
Os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O próximo orador inscrito é o nosso Senador
José Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, digno
representante do Estado do Ceará.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente desta sessão, Srªs e Srs. Senadores,
eu quero parabenizar a Srª Ministra da Pesca e da
Aquicultura, a nossa ex-Senadora Ideli Salvatti, pela
construção do cadastro Registro Geral dos Pescadores Brasileiros. Esse cadastro era uma reivindicação
de todo o setor produtivo da pesca e também resultado
de decisões legislativas tomadas pelo Congresso Nacional, principalmente da Lei nº 11.718, de 2008, que
prevê a elaboração desse cadastro nacional.
Esse cadastro, desde o último dia 27 de abril,
encontra-se à disposição de toda a sociedade brasileira para dar transparência a todos que integram a
nossa pesca artesanal.
Ele é constituído inicialmente com 941.469 pescadores e pescadoras do Brasil. E qualquer pessoa
do nosso País pode acompanhar esse cadastro; ele é
público, é transparente e está a disposição de toda a
sociedade brasileira.
E aqueles que ali se encontram gozam de todos
os benefícios previdenciários. Firmamos ainda em
2009 um termo de cooperação técnica entre o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Pesca e
da Aquicultura, quando eu ainda era Ministro da Pre-
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vidência Social, para que a concessão dos benefícios
previdenciários tenha como base exatamente esse
cadastro que, no último dia 27, foi homologado pelo
Ministério da Pesca e Aqüicultura.
Quando aquelas trabalhadoras, pescadoras artesanais, precisarem do salário-maternidade, não precisarão trazer mais nenhum outro documento; esse cadastro será fonte de concessão desses benefícios. Da
mesma forma para a concessão das aposentadorias,
das pensões, esse será o instrumento de reconhecimento dos direitos previdenciários. Da mesma forma,
todos os pescadores artesanais têm direito ao seguro
defeso quando estão proibidos de fazer a pesca.
Com esse cadastro também teremos agilidade
na concessão do benefício defeso exatamente para
facilitar a vida desses pequenos produtores que tiram
sua vida da pesca.
No último exercício, de 2009, tivemos 437.444
pescadores artesanais beneﬁciados com o seguro desemprego, exatamente por conta desses benefícios; só
que ali se exigia uma série de documentos em face da
inexistência desses dados. Agora, teremos muito mais
agilidade na concessão desses benefícios.
Esse cadastro também é resultado de uma legislação aprovada aqui no Congresso Nacional. É a Lei
Complementar nº 128, de 2008, que criou o Cadastro
Nacional de Informações Sociais, um conjunto de informações que estão sob coordenação do Ministério da
Previdência Social e que traz um cruzamento de dados,
um conjunto de informações entre os vários Ministérios e os Governos estaduais; e, querendo, também os
Governos Municipais, por meio de convênio.
Na elaboração desse primeiro cadastro nacional,
tivemos também, Sr. Presidente, o cancelamento de
86.917 pescadores artesanais que estavam cadastrados como tais, mas, infelizmente, não eram pescadores artesanais. Parte deles já eram aposentados
ou pensionistas da Previdência Social, em número de
41.360; mais 2.273, que já estavam falecidos, e mais
28.637, que tinham outros vínculos empregatícios e
não eram pescadores artesanais.
Portanto, esse Registro Geral dos Pescadores
Brasileiros, além de assegurar o direito para aqueles
que o possuem, deve ser reconhecido por parte do
Estado e também vai diﬁcultar a vida daqueles que
até ontem utilizavam determinados mecanismos com
o objetivo de fraudar os cofres públicos, recebendo
benefícios sem terem direitos.
Exatamente por isso quero aqui, mais uma vez,
saudar a Srª Ministra pela iniciativa. Que esse cadastro seja atualizado todos os anos, como é determinado
pela própria legislação que trata da matéria.
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O Cadastro de Informações Sociais da nossa Previdência Social é também alimentado diariamente com
as várias informações que vêm da iniciativa privada, do
mundo do emprego, dos governos, do pacto federativo,
sejam eles municipais, estaduais ou federais, e que têm
como ﬁnalidade agilizar a concessão de benefícios para
aqueles que efetivamente têm direito e, ao mesmo tempo, diﬁcultar a vida daqueles que, até ontem, utilizavam
mecanismos para tentar fraudar os cofres públicos.
Lembro muito bem que, quando resolvemos fazer o primeiro recenseamento de todos os aposentados e pensionistas do Brasil, que concluímos em
2008, tivemos 452 mil benefícios que, simplesmente,
não foram renovados por aqueles que até ali procuravam recebê-los; parte deles devolveram o cartão de
que até então se utilizavam. Outros, simplesmente,
passados 60 dias, nunca mais procuraram os seus
benefícios, particularmente de aposentadorias e uma
pequena parcela de pensões. Era o que chamávamos,
à época, de a saudade de alguns em relação àqueles
que Deus leva. E, para sempre lembrar daquele ente
querido que Deus levou, todo dia 30 ou na data do
pagamento das aposentadorias e das pensões, até
2008, se utilizavam daquela senha e daquele cartão.
No momento em que nós criamos o Cadastro Nacional de Informações Sociais, resultado desta Lei Complementar nº 128, a partir dali, conseguimos atualizar
todo esse banco de dados.
Hoje temos mais de 28 milhões de aposentados e
pensionistas. Nós acompanhamos a vida dessas pessoas, os bancos pagadores fazem, todo ano, o recenseamento de cada um deles, sem grandes correrias,
porque são feitos nas agências pagadoras daqueles
benefícios. Com esse mecanismo, conseguimos evitar a prática de velhas fraudes de que o Brasil tanto
reclamava. Exatamente por isto, a Previdência Social
tem saído das páginas policiais, em face desta preocupação de cuidar bem do patrimônio público, do patrimônio dos trabalhadores.
Com esse Cadastro Nacional de Informações
Sociais foi permitido também à Previdência Social
aposentar o velho saco de documentos que nós pedíamos a cada trabalhador, a cada trabalhadora quando
iam pedir o seu direito previdenciário. Com esse mecanismo, aposentamos o velho saco de documentos
e passamos a conceder o benefício em até meia hora.
O contribuinte, o trabalhador, a trabalhadora liga para
o número 135, do sistema de comunicação da Previdência Social ou pela Internet, e marca o dia e a hora
em que quer ser atendido.
Ali chegando, em até meia hora, ele sai com a
certidão do seu benefício, seja da aposentadoria, seja
da pensão ou seja aqueles benefícios em que ele tem

407

Abril de 2011

contribuído e tem direito. E isso só foi possível ser feito
porque inicialmente foi feito esse grande recenseamento
e, em seguida, nós tivemos a aprovação do CNIS, que
é o Cadastro Nacional de Informações Sociais.
E agora o nosso Ministério da Pesca e da Aquicultura também dá mais um passo no sentido de controlar bem as coisas públicas e, acima de tudo, agilizar
a concessão desses benefícios. Isso faz parte de uma
grande preocupação do Governo Federal, da sociedade
brasileira, dos vários setores da sociedade que quer
um Estado mais ágil, um Estado que conceda rapidamente o direito dos trabalhadores, mas que também
tenha uma forte ação para combater a sonegação,
para combater a fraude.
E ontem o Congresso Nacional, particularmente,
o Senado Federal, deu mais um passo aprovando um
projeto de lei, de iniciativa do Governo Federal, em que
autoriza a instalação de 500 agências da Previdência
Social. Essas agências começaram a ser construídas
em 2009, boa parte já está pronta; 260 estavam apenas aguardando a aprovação no Congresso Nacional
desse código de funcionamento de cada agência para
que nós possamos inaugurá-las. E o nosso Ministro
Garibaldi Alves Filho, nosso Senador licenciado para
esse serviço, hoje, agora à tarde, no Palácio do Planalto – em uma atividade em que estávamos ali – dizia:
“Está faltando agenda na minha vida para que eu possa
entregar à sociedade brasileira essas 720 agências,
que você, José Pimentel, quando era Ministro, lá em
2009, iniciou a sua construção e que boa parte já está
pronta. Nós também temos clareza da necessidade de
melhorar as perícias médicas.”
Lembro muito bem que, em 2006, quando o Congresso Nacional autorizou a reabertura de concurso
público para que pudéssemos contratar médicos peritos
e, nesse processo, já chegamos a 5.200 médicos peritos. Mas, em um País continental como é o Brasil, em
que tem quase 200 milhões de habitantes, 198 milhões
de habitantes, e que a Previdência Social é uma das
poucas instituições que cuida de toda a família, quando
a trabalhadora ganha a sua criança ela tem direito ao
salário maternidade para poder cuidar de sua criança;
quando nós adoecemos, durante a nossa vida laboral,
nós temos a licença saúde ou a licença acidentária,
para que possamos nos recuperar; no momento em
que chega a terceira idade, temos a nossa aposentadoria; e, hoje, o Brasil tem um dos maiores índices de
cobertura previdenciária do mundo. Para aqueles que
estão acima de 60 anos de idade, 82% deles já têm
benefício previdenciário, e para aqueles que têm acima
de 16 anos de idade e menos de 60 anos de idade,
estamos com 67% da sociedade brasileira vinculados
à previdência pública brasileira.
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E, nesse processo de formalização do mercado
de trabalho, de fortalecimento da nossa economia,
queremos que todo homem e toda mulher neste País,
após os seus 16 anos de idade, tenha proteção previdenciária e, quando chegar à terceira idade, tenha
também a sua cobertura para não ﬁcar dependendo
dos favores de uma entidade ﬁlantrópica, de uma entidade religiosa ou até mesmo da própria família, como
assistíamos em épocas anteriores e que era fruto de
um grande debate nacional. E esta previdência também assegura para aqueles que Deus leva a pensão
por morte para proteger aqueles menores, a viúva ou
o viúvo, aqueles que precisam dessa proteção.
É por isso, Sr. Presidente, que entendo que os
passos que o Congresso Nacional tem tomado tem
ajudado em muito na construção desse estado do bemestar sócia. Um Estado que tem crescimento econômico, e é muito importante que continuemos tendo este
crescimento. Já somos a sétima economia do Planeta,
mas queremos crescimento econômico com inclusão
social e distribuição de renda. E é com esse grande
debate, em que a nossa Presidente Dilma Rousseff
está fazendo para erradicar a miséria até 2015, e, na
nossa agenda, até 2022, quando o Brasil completar
200 anos da sua independência, que queremos também ter erradicado a pobreza no Brasil.
Sabemos que toda família que tem renda inferior
a US$29 por dia é considerada pobre pelas organizações internacionais. É por isso que a política do salário
mínimo que o Congresso Nacional aprovou, em que o
Governo Federal se comprometeu, tem como objetivo
chegar a 2022 com o nosso salário mínimo em média
de US$850. E esta é uma política permanente que toda
a sociedade brasileira vem discutindo, vem debatendo,
exatamente para resolver o grave problema da miséria
e da pobreza neste País. Queremos, a partir de 2015,
com o apoio da iniciativa privada, dos trabalhadores,
dos empregadores, de toda a sociedade brasileira, ser
a quinta potência econômica do Planeta, com crescimento econômico, com distribuição de renda e com
a ascensão social. É por isso que, nesse 2010, todos
nós nos sentimos muito orgulhosos quando 35,7 milhões de pessoas ascenderam na pirâmide social. E
nós temos assistido ultimamente um forte debate sobre
a questão da mobilidade urbana, da mobilidade das
nossas pessoas, em especial, nos nossos aeroportos,
um debate por conta do aumento na procura do uso do
transporte aéreo. Com isso, temos a necessidade de
ampliar nossos aeroportos, construir mais aeroportos,
para enfrentar esse bom problema, que é exatamente o
aumento da demanda pelo transporte aéreo brasileiro,
cujo crescimento em média é de 15% ao ano, desde
2006. Precisamos enfrentar esse problema com a parti-
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cipação da iniciativa privada. É por isso que aprovamos
aqui as PPP, nossas Parcerias Público-Privadas, para
dar conta dessa demanda. E a nossa Presidenta Dilma
tem discutido isso, está discutindo com o Congresso
Nacional a importância de abrirmos essa discussão
com a sociedade, estimulando a participação da iniciativa privada, para que nós possamos oferecer bons
serviços aos brasileiros e brasileiras, para que, quando
chegar a Copa, em 2014, essa estrutura esteja pronta
e dê continuidade para atender bem nossos ﬁlhos e
nossas ﬁlhas que produzem a riqueza nacional.
Sou um daqueles que lembram muito bem de
que muitos, inclusive eu, na minha infância e na minha adolescência, só ia ao aeroporto, normalmente,
aos domingos ou feriados, com minha mãe e meu pai,
para ver o avião chegando e saindo lá, no aeroporto de
Fortaleza. Hoje, vejo pessoas que, igual a mim, que,
na época, apenas assistia a chegada ou a saída do
avião, sendo passageiro, podendo comprar a passagem, podendo utilizar os bons serviços que o Estado
nacional oferece. Tudo isso só foi possível porque nós
tivemos um Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que
resolveu enfrentar debates muito duros. Lembro aqui
muito bem quando veio a segundo maior crise econômica da humanidade, em 2008, quando ele dizia: “Nós
precisamos continuar comprando, nós precisamos continuar produzindo, porque, se não ﬁzermos isso, todos
seremos prejudicados, porque se eu não comprar, a
empresa não produz, se a empresa não produzir eu
serei demitido”. E setores da imprensa diziam que ele
estava dizendo uma asneira, que estava totalmente
equivocado, porque a política era o consenso de Washington, aqueles que nos ensinavam que era preciso demitir, aumentar taxa de juros, reduzir poder de
compra para poder resolver os graves problemas. Os
países que trilharam por esse caminho estão todos
com diﬁculdades, e o Brasil é considerado hoje como
o país do mundo que mais empreende, o país do mundo que mais gera empresa e o país que ascende na
pirâmide social para que os mais pobres também possam ter vez. E é por isso que temos muito orgulho do
que está sendo feito pela sociedade brasileira, pelos
governos municipais, pelos governos estaduais, com
o referendo dado pelo Congresso Nacional, por toda
a sociedade para que este País seja cada vez mais
justo, mais fraterno e mais humano.
Nós aprendemos que o nosso futuro é hoje, e
esse futuro é exatamente a cobertura previdenciária,
são os serviços que estão sendo montados para atender os mais pobres.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui agradecer o
espaço concedido e dizer que esta Nação ainda tem
muito por fazer, mas sou daqueles que acreditam que
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a cada dia esta Nação será mais forte, será mais objeto
de valorização e de reconhecimento por todos aqueles
que acompanham a nossa economia.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Pimentel, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Parabéns, Senador Pimentel, pelo belo resgate,
começando pela questão da Previdência, pela ação da
Ministra da Pesca, ao reconhecer o direito daqueles
pescadores, no sentido de buscar a seguridade social,
e terminando com esse relato deste Brasil pujante que
estamos vivendo neste momento.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Moka.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Desculpe. Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas fazer um breve comunicado, porque hoje
tivemos uma audiência, na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, com a grata satisfação da presença do Presidente e do Diretor de Assentamentos que
nos deram boas notícias em relação à questão da regularização fundiária que está sendo proposta pelo
Presidente do Incra.
Na verdade, um dos maiores problemas que temos hoje, sobretudo na região amazônica do Brasil – V.
Exª é dessa vasta região –, é a questão fundiária. Todavia, ﬁquei muito otimista na medida em que os recursos,
parece-me, serão suﬁcientes para atender a demanda
hoje. Na nossa região, particularmente, a região amazônica, são 63 milhões de hectares de terras que têm
de ser regularizados, o que entendo ser importante,
não só pela questão da regularização, mas, sobretudo,
pela emissão do geo (georreferenciamento).
Eu comentava e cobrava do Presidente do Incra
a questão do geo, que, lamentavelmente, hoje tem
demorado, em média, de cinco a seis anos. Isso vem
trazendo um transtorno muito grande ao setor rural do
nosso País, sobretudo nessa região.
Quero crer que agora, com a convocação do Exército Brasileiro, que está tendo contratada sua área de
engenharia para participar desse grande mutirão, nós
poderemos, de fato, dar vazão à demanda ali reprimida, pois o Exército tem uma boa estrutura, e também
se estará terceirizando.
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Dessa forma, Senador Pimentel, ilustre Ministro,
valoroso homem público deste País, V. Exª não só tem
a missão de fazer aqui os comentários positivos em
relação à Previdência Social, mas, sobretudo, deve
também ajudar nessa política fundamental para o Brasil, que é a questão fundiária.
Temos milhares de assentamentos no Brasil.
Imagino que seja assim no seu Estado do Ceará. No
Nordeste, como em outras regiões do Brasil, temos
vários assentamentos. Todavia, são assentamentos
que precisam receber investimentos.
Hoje, até para se ter acesso ao Pronaf, a pequenas linhas de crédito, há diﬁculdade, porque, lamentavelmente, essas pessoas não têm o título da terra,
sua terra não está georreferenciada e também não tem
licença ambiental. Isso tem trazido muito transtorno e
problemas sociais pela diﬁculdade que tem esse cidadão, sendo ele obrigado a vender sua propriedade
e ir para os grandes centros, trazendo problemas de
ordem social que não podem ser mensurados diante
do enfrentamento que estamos assistindo, sobretudo
nos grandes centros deste País.
Portanto, quero, nesta oportunidade, reiterar, reaﬁrmar minha esperança de que o Incra seja um órgão mais
ágil, mais eﬁciente e que, sobretudo, continue prestando
o serviço que prestava nas décadas de 70 e 80.
Eu disse ao Presidente do Incra que, mesmo tendo suas deﬁciências e não tendo, neste exato momento,
feito aquilo que é da sua competência, eles prestaram
um serviço histórico, sobretudo em grandes assentamentos, como é o caso de Mato Grosso. A cidade de
Lucas do Rio Verde hoje é uma das melhores cidades
para se morar, e nasceu de um assentamento. Hoje é
uma cidade modelo para o Brasil, com um dos melhores
índices de qualidade de vida, com uma produtividade
invejável no setor da agricultura tecniﬁcada.
Quero aqui dizer que espero e conﬁo que a Presidente Dilma fará um grande trabalho e que, sobretudo,
não deixará faltar recurso para o Incra, fazendo novas
contratações para que o Incra resolva a questão da regularização fundiária na nossa região e no Brasil.
É importante tudo, Senador José Pimentel: a
questão previdenciária, as coberturas. Os números que
V. Exª citou no seu pronunciamento são maravilhosos.
Ninguém pode desconhecer que é maravilhoso quando V. Exª anuncia aqui que temos quase setecentas
agências sendo construídas. Algumas, que eu conheço,
estão sendo construídas em Mato Grosso, algumas já
foram concluídas, estão prontas, apenas aguardando
sua inauguração. Isto é muito bom.
São avanços, são conquistas diante de que muitas
vezes o cidadão se deslocava para receber ou entregar o
atestado médico para ter assistência à saúde e andava,
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em Mato Grosso, 500, 600 quilômetros. Agora não, está
regionalizado. Vi que está sendo construído em Peixoto
de Azevedo. Fiquei muito feliz. Pessoas que andavam
500, 600 quilômetros, agora, andam 200, 150 quilômetros. Isso é um avanço. Isso é verdadeira inclusão social.
Acredito ser diante da diﬁculdade que temos neste País,
até por ser um País de dimensão continental.
Concluindo, Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, pedir uma vez mais o interesse do Congresso Nacional, sobretudo desta Casa, porque, no ano de 2009,
aprovamos uma medida provisória dando autonomia para
que o MDA também entrasse nessa área de regulação
fundiária. Espero que apenas não se transforme em um
balcão de negócio. Imagino que o cidadão assentado
que está ali necessita desse documento para ser, de
fato, um cidadão que tem segurança jurídica de que
onde ele está, onde ele mora é sua propriedade.
Quero concluir dizendo – faço um pequeno adendo às palavras do Ministro José Pimentel – que, de fato,
houve avanço. Ninguém pode desconhecer isso.
Há poucos dias, participei de uma audiência com
a Prefeita de Alta Floresta, cidade de Mato Grosso, e
Leopoldo, que é dirigente de um setor daquele órgão
do Ministério da Educação, deu uma notícia bastante
alvissareira, a de que é projeto do Governo Federal
construir seis mil creches no Brasil, sem política, sem
apadrinhamento. Isso é muito bom. Ali Leopoldo me disse
que Mato Grosso já estava contemplado com algumas,
e eu lhe ﬁz um pleito de uma creche para a cidade de
Alta Floresta. Ele me disse que ia atender meu pedido
diante da demanda que existia de crianças fora das
creches e até porque, com a construção de três usinas
hidrelétricas naquela região, com certeza, vai aumentar a
população. Parece-me que só em uma usina que vai ser
construída em Paranaíta, que ﬁca a 40 ou 50 quilômetros
de Alta Floresta, haverá quatro mil novos empregos e,
por conseguinte, haverá necessidade de mais escolas,
mais creches, mais saúde, mais transporte. São notícias
boas. Eu, como brasileiro, que estou acima da questão
político-partidária, quero ver o Brasil mais desenvolvido,
o Brasil com mais oportunidades, com mais emprego,
com mais saúde, com mais educação. V. Exª disse aqui
os números. Realmente, para nós, é muito importante,
sobretudo para nós que também nascemos lá...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
embaixo, como V. Exª disse aqui; eram raras as vezes em
que andávamos de avião. Ia ao aeroporto só para ver embarcarem e desembarcarem, ver o avião voar e pousar.
É verdade, haja vista que, segundo os números que
citaram no Fantástico e nos jornais há poucos dias, as
empresas de transporte coletivo, de transporte intermunicipal, interestadual, perderam treze milhões de passa-
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geiros, que saíram do transporte rodoviário e foram para
o transporte aéreo. Melhorou o quê? Isso signiﬁca que
o cidadão mais humilde, que não tinha acesso a voar,
hoje está voando. Isso eu tenho visto acontecer.
No Mato Grosso, particularmente, para se ter
uma noção, 1,8 milhão de passageiros trafegava há
três, quatro anos, mas esse número está avançando
para 3,1 milhões de passageiros.
Então, é uma boa notícia. O cidadão está tendo
oportunidades. O cidadão está fazendo turismo e está
tendo, com certeza, a oportunidade de, pelo menos
um dia, voar em um avião, que é o sonho de muitas
pessoas. Isso é avanço, uma conquista.
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Concluindo, Sr. Presidente.
Espero que isso avance um dia. Portanto, com certeza, políticas públicas como essa vão ter também o apoio
incondicional e irrestrito do Senador Jayme Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos.
Desculpe-me pela troca de nomes desses matogrossenses.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Aloysio Nunes
Ferreira e Romero Jucá enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210, do
Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
da matéria intitulada “‘Vitrine’ na eleição, PAC emperra
e Dilma só libera 0,25% dos recursos”, publicada pelo
jornal O Estado de S.Paulo de 15 de abril de 2011.
Segundo dados divulgados pela ONG Contas
Abertas, dos 40,1 bilhões de gastos autorizados para as
versões 1 e 2 do PAC apenas R$102 milhões (0,25%)
foram pagos até agora. Por conta disso, o governo avalia fundir os programas em uma única rubrica, com o
nome genérico de PAC.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é bem-vinda a
disposição do governo Dilma de combater “diuturnamente e noturnamente” a inﬂação, conforme aﬁrmou
ontem a presidente da República perante o Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social. O problema
é a distância entre o discurso petista e a prática. As
contradições petistas também se manifestam na intenção de conceder os aeroportos à iniciativa privada,
agora oﬁcializada. Trata-se de medida tão aguardada
quanto sistematicamente postergada pelo PT ao longo dos últimos oito anos. As concessões sempre foram demonizadas na gestão Lula, com aval da então
chefe da Casa Civil e hoje presidente da República. A
pressa de agora justiﬁca-se pelo cenário de caos que
já se vive nos aeroportos brasileiros e que só tende
a aumentar. Dos 67 terminais administrados pela Infraero, cinco já deverão ser concedidos até julho, com
investimento de R$4 bilhões. Mas, mesmo quando
estiverem prontas, as obras de reforma dos terminais
já chegarão defasadas: daqui até a Copa, o ﬂuxo de
passageiros deve crescer 45%, superando em muito as
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projeções da Infraero. Tanto no caso da inﬂação quanto
no dos aeroportos, o PT está tendo de dobrar-se aos
fatos. O partido está vendo seu discurso ser superado pela dura realidade. Tanto melhor para o país que
dogmas perniciosos para a sociedade brasileira sejam
abandonados em favor dos interesses da população. O
importante é que este novo discurso seja incorporado
à prática cotidiana do governo.
Sr. Presidente, requeiro que o pronunciamento
acima citado, juntamente com as matérias intituladas,
“Lotação em aeroportos superará previsão” publicado
no jornal Folha de São Paulo em 27 de abril, “Ameaça de vexame”, publicada pelo jornal O Estado de
S.Paulo em 18 de abril e “Dilma abandona dogma do
PT e privatiza aeroportos” publicada pelo jornal O Globo em 27 de abril do corrente, passem a constar dos
Anais do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Brasil se sobressai no
cenário internacional como uma das mais promissoras
potências do novo século. Isso, evidentemente, não se
deu de graça, nem pela generosa obra do fortuito. Pelo
contrário, tijolo por tijolo, nosso País soube capitalizar
o ambiente econômico externo favorável com projetos
inteligentes de expansão de consumo interno.
Em vários campos de atuação, o País se projeta
como liderança incontestável, consolidando uma espetacular e inédita condição política e econômica em
nossa história. O crescimento de nossa credibilidade
internacional tem evoluído substantivamente, abrindo
caminho para a tão almejada conquista de um assento no Conselho de Segurança da Organização das
Nações Unidas.
Pelo ângulo da economia, mais especiﬁcamente, o Brasil tem registrado taxas acentuadas de crescimento, comparáveis aos mais dinâmicos países do
mundo. Não por acaso, integramos, hoje, um seleto
grupo de países emergentes – China, Índia, Rússia
e, mais recentemente, África do Sul, na companhia
dos quais competimos por um lugar mais vantajoso no
disputadíssimo mercado internacional de mercadorias,
ﬁnanças e trabalho.
Aﬁnal de contas, o que assegura futuro às sociedades contemporâneas organizadas em estados nacionais é a capacidade de sustentabilidade econômica
com agregação de valor. Isso implica, naturalmente,
geração de empregos de melhor qualiﬁcação e maior
preparação técnica para manter-se em condições de
conviver com as tecnologias do futuro.
Nessa instigante conjuntura, aos especialistas
da política externa nada lhes escapa. Na visão deles,
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como plataforma comum, os países do “bloco” BRICS
anseiam por uma agenda internacional nova, a contemplar uma governança global mais sincrética, desenvolvimentista, popular, de consumo de massa para os
povos emergentes.
Desse modo, envolvida numa economia intensamente aquecida e que busca alcançar índices próximos do pleno emprego, nossa agenda esportiva internacional se prepara para receber dois dos eventos
mais relevantes do planeta nesta década. Trata-se de
desaﬁos de ordem organizacional sem precedentes
no País, com cujo sucesso o Governo da Presidenta
Dilma se compromete inteira e integralmente.
De um lado, a Copa do Mundo de 2014 vai pôr
à prova nossa capacidade de absorver e de bem aplicar o que há de mais avançado na tecnologia da mobilidade urbana nas capitais brasileiras. De outro, os
Jogos Olímpicos de 2016 exigirão de nossas autoridades competência primorosa na garantia da segurança
aos milhares de estrangeiros que visitarão o Rio de
Janeiro na ocasião.
Por isso e para ﬁnalizar, vale enfatizar que, a depender dos esforços envidados pelo Governo da Presidenta Dilma, nossa projeção internacional escalará
degraus ainda mais altos e ﬁrmes, sedimentando, de
vez, nossa vocação para integrar o seleto clube dos
países desenvolvidos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, esta Presidência declara encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a Sessão às 19 horas e 31
minutos.)
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