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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 484, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, que seja apresentado voto de apoio à candidatura do Senhor José Graziano da Silva ao cargo de
Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e Agricultura – FAO.
Justiﬁcação
No início do ano o Governo do Brasil, com o apoio
da União das Nações Sudamericanas (Unasul) e da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP),
lançou a candidatura do Senhor José Graziano da Silva
ao cargo de Diretor-Geral da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO. Foi o
primeiro Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome e coordenador da elaboração do
Programa Fome Zero. Só essas realizações seriam o
suﬁciente para credenciar o Senhor José Graziano da
Silva para o cargo de Diretor Geral da FAO. No entanto, o
candidato brasileiro apresenta também destacada formação acadêmica e experiência atuando nessa instituição.
José Graziano da Silva tem notável vínculo com
a FAO, uma vez que, em 2006, assumiu o cargo de
Representante Regional daquele organismo para a
América Latina e Caribe. Além disso, sua experiência
aprofundou-se ao assumir também o cargo de Subdiretor-Geral da entidade. Seu esforço à frente desses
cargos foi no sentido de reformar a instituição e descentralizá-la. No lançamento de sua candidatura em
Roma, relembrou essa sua gestão e a iniciativa, por
ele promovida, América Latina e Caribe Sem Fome,
fortalecendo o compromisso de apoiar os países dessas regiões na erradicação da fome até 2025.
O candidato brasileiro, nesse mesmo evento,
enfatizou que para erradicar a fome era necessário
estimular os sistemas de produção de alimentos ambientalmente e socialmente sustentáveis nos países
em desenvolvimento. Seu discurso, assim, reforça os
ideais que defendeu durante sua longa trajetória ao
estabelecer que o fortalecimento da agricultura familiar
e o desenvolvimento rural são instrumentos fundamentais para o aprimoramento da segurança alimentar.
Professor titular e Coordenador do Programa de
Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Econômico,
Espaço e Meio Ambiente do Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Licen-
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ciado em Agronomia; Mestre em Economia e Sociologia
Rural pela Universidade de São Paulo (USP); Doutor
em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp); Doutor em Estudos Latino
Americanos pela University College de Londres; Doutor em Estudos Ambientais pela Universidade da Califórnia Santa Cruz; e autor de 25 livros, José Graziano
da Silva aprimorou e se aprofundou nas questões de
segurança alimentar tendo colocado a sua primorosa
formação acadêmica a serviço da FAO. Essa mesma
formação e experiência proﬁssional serão necessárias ao próximo Diretor-Geral, que deverá enfrentar
os novos desaﬁos da instituição, uma vez que a crise
econômica mundial afetou a situação econômica de
vários países doadores. O novo nível de cooperação
entre países deve suplantar a assistência via recursos
ﬁnanceiros para abarcar também a assistência técnica
de qualidade para apoiar os programas da FAO.
José Graziano da Silva é o candidato singular
que reúne as qualidades técnicas e acadêmicas para
fazer frente a esses desaﬁos. Dessa forma, cumpre ao
Senado apoiar o brasileiro que poderá cumprir esta
honrosa missão.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2011. – Senador José Sarney.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 485, DE 2011
Requeiro nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
Votos de Congratulações à Rádio Colonial AM, pelo
transcurso dos 56 anos de sua fundação, que ocorrerá em 3-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada à Senhora Ana Cristina Dockhorn, no
seguinte endereço: Rua Bruno Dockhorn, 18 – Três
de Maio – RS – CEP: 98910-000.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 486, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
Votos de Congratulações à Rádio Difusora FM, pelo
transcurso dos 24 anos de sua fundação que ocorrerá
em 5/5/2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
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encaminhada ao Senhor Eduardo Vargas Ardenghi,
no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, 349 – 4º andar – Palmeira das Missões – RS – CEP: 98300-000.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUEIRIMENTO Nº 487, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
votos de Congratulações à Rádio Medianeira FM, pelo
transcurso dos 22 anos de sua fundação, que ocorrerá
em 3-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Antônio Bonini, no seguinte
endereço: Av. Rio Branco, 809 – Santa Maria – RS –
CEP: 97010-423.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 488, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
votos de Congratulações à Rádio CBN 1340 AM, pelo
transcurso dos 26 anos de sua fundação, que ocorrerá em 5-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Cláudio Moreto, no seguinte
endereço: Av. Ipiranga, 1075 – 3º andar (CBN) – Azenha – Porto Alegre – RS – CEP: 90160-093.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 489, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados
votos de Congratulações à Rádio Pop Rock Bagé 98,1
FM, pelo transcurso dos 8 anos de sua fundação, que
ocorrerá em 5-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Antônio Luiz Arla da Silva,
no seguinte endereço: Av. Sete de Setembro, 1015 cj.
203 – Bagé – RS – CEP: 96400-001.
Sala das Sessões, de maio 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 vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 490, DE 2011
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 256 do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do
Requerimento nº 340, de 2011, de minha autoria.
Sala das Sessões – Senador Randolfe Rodrigues.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 491, DE 2011
Solicita Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Ciência
e Tecnologia, relativas à atuação da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal
Requeiro, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a, 216, I e 217 do
RISF, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia pedido de informações, no
sentido de se obter esclarecimentos, junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, sobre o
cumprimento, por parte da CNEN, dos dispositivos da
Lei nº 10.308, de 2011, que disciplina a instalação de
depósitos de rejeitos radioativos. Solicita-se à CNEN:
O que impede a aplicação do art. 37 da referida
Lei, que determina expressamente a urgência para a
construção de um depósito ﬁnal?
Qual a situação atual dos resíduos nas usinas de
Angra (embalagem, volume de resíduos, segurança)
Segundo informações da imprensa, estima-se em
10 anos o tempo mínimo para entrada em operação
do primeiro depósito ﬁnal de rejeitos. Qual a previsão
de incremento de volume de rejeitos nesse período e
qual o prognóstico, no que diz respeito à segurança,
para a manutenção desses rejeitos em seus depósitos iniciais?
Quais as consequências para os depósitos iniciais, na hipótese de uma catástrofe natural de grande
porte, provocada por deslizamento das encostas que
cercam as usinas de Angra dos Reis?
Quais são os planos para o acondicionamento
provisório de resíduos contaminados, em caso de acidente nuclear ou radiológico?
Justiﬁcação
Passados os momentos iniciais de comoção e,
posteriormente, de apreensão quanto às conseqüências dos fortes terremoto e maremoto acontecido recentemente no Japão, apresenta-se o momento em
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que devemos sistematizar as experiências adquiridas
no gerenciamento do acidente nuclear provocado pelo
sismo.
Veriﬁca-se, a julgar por matérias veiculadas recentemente na grande imprensa, que o Estado Brasileiro não encontra-se aparelhado para enfrentar uma
eventual catástrofe que venha a atingir o parque de
geração nuclear de Angra dos Reis. De fato, alega-se
que a região não tem histórico de fortes atividades
sísmicas, mas esse argumento perde força diante da
constatação de que tais cataclismos vêm aumentando
em número e intensidade nos últimos anos, ao longo
de todo o planeta.
Vale lembrar, ainda, que a área onde estão instaladas as usinas é notoriamente sujeita a deslizamentos de terra. Vimos, há poucos meses, o resultado, tão
brutal quanto inesperado, do excesso de chuvas na
região serrana do mesmo Estado do Rio de Janeiro.
Juste-se a esses fatos o relato do incidente acontecido em maio de 2001, quando, por falha humana,
cerca de 22 mil litros de água radioativa vazaram da
usina de Angra I sem que, por seis meses, a prefeitura
da cidade tomasse conhecimento, e teremos um cenário propício para uma tragédia nuclear em nosso País.
Cabe aos membros do Congresso Nacional, na
qualidade de representantes do povo e dos Estados
federados, zelar pelo efetivo cumprimento e eventual
aperfeiçoamento das normas de segurança relativas
à energia nuclear, razão pela qual estamos solicitando
as informações relacionadas acima.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2011. – Senador Itamar Franco.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 492, DE 2011
Solicita informações ao Senhor Ministro das Comunicações sobre a regulamentação da comunicação audiovisual de
acesso condicionado.
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
das Comunicações sobre a regulamentação da comunicação audiovisual de acesso condicionado.
Quais são os estudos técnicos do Ministério das
Comunicações sobre a manutenção da proibição da
prestação de serviços de TV por Assinaturas – na tecnologia via cabo – pelas empresas concessionárias
de telefonia ﬁxa?
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A ANATEL, agência vinculada ao Ministério das
Comunicações, é a entidade responsável em regular
as empresas de telecomunicações consideradas empacotadoras segundo pelo PLC nº 116/10, que se encontra atualmente em tramitação no Senado Federal.
O referido projeto de lei concede poderes a ANCINE
para regular o conteúdo da comunicação social, o
que traria um conﬂito de competências com ANATEL.
O Ministério das Comunicações tem estudos sobre a
delegação dessas competências à ANCINE?
Ministério das Comunicações tem restrições sobre
a limitação da participação das empresas de radiodifusão e de produção nas empresas de telecomunicações e vice-versa? Quais os argumentos técnicos para
fundamentar o seu posicionamento?
O Ministério das Comunicações tem estudos
sobre o sistema de cotas de conteúdo nacional dentro dos canais e cotas de canais nacionais na TV por
Assinatura? Quem foi o responsável pela elaboração
desses estudos e quais foram os seus resultados?
Considerando que as plataformas tecnológicas
utilizadas pelas operadoras de televisão por assinatura (cabo, MMDS, TVA e DHT) têm abrangências de
prestação de serviços distintas (local ou nacional), seria possível uma distribuição obrigatória de canais de
maneira uniforme por todas essas operadoras?
Justiﬁcação
O Senado Federal tem enfrentado várias discussões sobre a regulamentação da comunicação audiovisual de acesso condicionado. O PLC nº 116, de
2009, que dispõe sobre a matéria, traz inovações que
alteram competências do setor de telecomunicações
e o pronunciamento do Ministério das Comunicações
sobre o tema é imprescindível para uma análise percuciente e precisa por parte do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2011. – Senador Alvaro Dias.
(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, nos termos
do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência lembra ao Plenário que o tempo dos oradores do Período do Expediente da sessão
deliberativa ordinária de amanhã será destinado a comemorar os cento e oitenta e cinco anos de instalação
do Senado Federal, de acordo com o Requerimento
nº 401, de 2011, do Senador José Sarney e outros
Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, quero
me inscrever para falar pela minoria. Como o Senador
Mozarildo foi o primeiro a chegar e tem o direito, como
todos entendemos, de falar primeiro como Líder, mas
ele só quer falar depois da Ordem do Dia, passo eu a
ser o primeiro Líder a ser chamado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidente, pela ordem para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Paim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Srª Presidente, quero apenas conﬁrmar o que foi dito
pelo Senador Mário Couto. Já deve estar na Mesa minha indicação para falar pela Liderança do PTB, mas
requeiro fazê-lo depois da Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª está inscrito para falar depois da Ordem
do Dia pela Liderança, Senador Mozarildo.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Geovani.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra
para uma comunicação inadiável como segundo inscrito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está inscrito o Senador Geovani Borges para
uma comunicação inadiável. É o segundo inscrito. O
primeiro será o Senador Paim e terceiro...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Srª Presidente. Peço a palavra também
para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª falará como terceiro inscrito, Senador
Ricardo Ferraço.
Com a palavra, por um pedido do Senador Jarbas Vasconcelos que é o primeiro orador e aguarda a
chegada de alguns papéis, o primeiro Senador inscrito
para uma comunicação inadiável, Senador Paulo Paim.
O SR. SENADOR PAULO PAIM (Bloco/PT – RS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, agradeço ao Senador Jarbas.
De imediato, Srª Presidente, quero fazer dois registros. Devo falar por exatamente cinco minutos. Um
dos assuntos que quero tratar envolve nossos idosos,
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com os quais tenho demonstrado, neste plenário, inúmeras vezes minhas preocupações. Outra vez venho
falar dos planos de saúde. É uma situação vulnerável
a dos idosos brasileiros em relação ao tratamento que
estão recebendo dos planos de saúde. Depois falarei
também, é claro, sobre a questão dos empréstimos
consignados.
Srª Presidente, precisamos considerar, primeiro,
que, ao permitir que o aposentado tome empréstimo
junto à instituição ﬁnanceira, com a garantia de pagamentos repassados pelo próprio INSS, mediante
desconto em folha de benefícios, estamos atendendo a uma solicitação dos próprios aposentados. Mas,
de outro lado, não dá para negar que há interesse do
sistema ﬁnanceiro.
As empresas têm se valido de fortes estratégias
de marketing, de contratos mal redigidos – ou bem
redigidos na visão delas, eu diria –, com linguagem
técnica e com cláusulas imprecisas de forma a confundir o idoso.
Personalidades públicas muitas vezes vão à televisão e fazem apelo para que o idoso vá tirar empréstimo.
Dizem que o dinheiro é rápido, fácil, sem burocracia,
para a realização de sonhos.
Em verdade, Srª Presidente e Srs. Senadores,
não é preciso entender muito de economia para perceber que essas facilidades, da forma como o sistema
ﬁnanceiro está apresentando, não são bem assim e
que acabam trazendo prejuízo principalmente ao idoso carente, que muitas vezes está sendo enganado.
O crédito diminui a renda das pessoas em vez
de funcionar como um instrumento de inclusão, de
melhoria para o idoso.
Lembro que a Constituição Federal prevê, no art.
230, que a família, a sociedade, o Estado têm o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade
e bem-estar.
Com isso, Srª Presidente, só quero fazer um alerta
para que o Poder Judiciário, o Ministério Público e as
Defensorias estejam atentos para não permitir o abuso do Sistema Financeiro quando o idoso vai lá pedir
empréstimo. Que prevaleça o princípio da boa-fé e que
os idosos, no caso, não sejam prejudicados.
Em segundo lugar, Srª Presidente, gostaria de
registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu
a repercussão geral sobre matéria que trata da aplicação do Estatuto do Idoso aos contratos de planos de
saúde ﬁrmados antes da aprovação da norma.
Quero cumprimentar a Ministra Relatora, Ellen
Gracie, que se manifestou pela existência de relevância da matéria e foi seguida, por unanimidade, pelos
demais membros da Corte.
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A tese jurídica a ser apreciada diz que os contratos de planos de saúde ﬁrmados antes da edição
do Estatuto do Idoso podem ser reajustados pelo critério de idade ou devem seguir o art. 15, § 3º do Estatuto, que veda a discriminação do idoso nos planos
de saúde pela cobrança de valores diferenciados. Ou
seja, o Supremo está decidindo de forma positiva, favoravelmente.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande, ao julgar
o caso concreto, declarou abusivo, à luz do Estatuto,
o aumento na mensalidade de planos de saúde em
função da idade.
A questão chega ao Supremo e vai na mesma
linha.
Era isso, Sr.ª Presidenta. Quero que considere
na íntegra os meus dois pronunciamentos. Quero também dizer às Srªs e aos Srs. Senadoras que, amanhã,
o Ministro Gilberto Carvalho vai reunir as centrais sindicais e as entidades dos aposentados, para o encaminhamento da questão do ﬁm do fator e da política
para os aposentados.
Era isso. Obrigado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dois assuntos que envolvem os nossos
idosos me deixam muito preocupado. Um deles é sobre os planos de saúde e o outro é a situação vulnerável dos idosos brasileiros em relação aos contratos
de adesão de empréstimos consignados.
Precisamos considerar neste aspecto, o fato de
que, ao permitir que o aposentado tome o empréstimo junto à Instituição Financeira, com a garantia de
pagamentos repassados pelo próprio INSS, mediante
desconto em folha de benefícios, estamos entregando
ao mercado ﬁnanceiro uma fonte inﬁndável de lucros.
As empresas tem se valido de fortes estratégias
de marketing, de contratos mal redigidos com linguagem técnica e com cláusulas imprecisas de forma proposital para confundir o consumidor.
Personalidades públicas e apresentadores de
televisão são utilizados como estratégia para vender
facilidades: dinheiro rápido, fácil, sem burocracia, para
a realização dos seus sonhos!
Em verdade, não é preciso saber muito de economia para perceber que essas facilidades são atrativos
para um produto extremamente caro destinado a população idosa e carente que está sendo enganada pelas
Instituições Financeiras. O crédito diminui a renda das
pessoas e, ao invés de funcionar como mecanismo de
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inclusão, ele dissemina a miséria e a exclusão criando
uma dívida exorbitante.
A Constituição Federal prevê, no art. 230, que “a
família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação
na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito a vida”.
Quero deixar claro, Sr. Presidente, que, ao meu
ver, esses contratos ferem os preceitos constitucionais
sem qualquer punição, ferem especialmente a dignidade da pessoa humana e que é preciso que o Poder
Judiciário, o Ministério Público e as Defensorias estejam atentos para que as instituições ﬁnanceiras sigam
o principio da boa-fé e cumpram as determinações do
direito dos consumidores.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre
matéria que trata da aplicação do Estatuto do Idoso
aos contratos de planos de saúde ﬁrmados antes da
aprovação da norma.
A Ministra relatora, Ellen Gracie, se manifestou
pela existência de relevância da matéria e foi seguida
por unanimidade pelos demais membros da Corte.
A tese jurídica a ser apreciada diz respeito ao
seguinte fato: os contratos de planos de saúde ﬁrmados antes da edição do Estatuto do Idoso podem ser
reajustados pelo critério da idade ou devem seguir o
art 15, § 3º do Estatuto que veda a discriminação do
idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao
julgar o caso concreto declarou abusivo, à luz do Estatuto, os aumentos na mensalidade do plano de saúde
em função da idade.
A questão chegou ao STF em recurso da empresa operadora do plano de saúde que sustenta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI (36), da CF por ferir
ato jurídico perfeito.
Srªs e Srs. Senadores, todos sabemos que um
dos princípios dos contratos é a autonomia das vontades, isto é, as partes podem acordar livremente as
suas relações jurídicas, porém limitada a supremacia
da ordem pública.
Os acordos não podem exceder os limites legais.
Considero importante que a matéria seja julgada
com a maior brevidade pelo Supremo, para que possamos paciﬁcar a questão nos tribunais de todo o país.

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O assunto possui relevância social e econômica,
pois atinge milhares de idosos que estão à mercê dos
reajustes abusivos impostos pelos planos de saúde.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Paim, V. Exª será atendido na forma
do Regimento.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos,
pelo tempo regimental de dez minutos.
Passo a Presidência ao Senador Paulo Paim.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de começar esta minha fala levantando um questionamento: qual foi a principal conquista da sociedade
brasileira nos últimos 20 anos? Na minha opinião, não
há dúvida alguma de que essa conquista foi a estabilidade econômica, a derrota da inﬂação, construída nos
Governos dos Presidentes Itamar Franco e Fernando
Henrique Cardoso.
O Brasil teve dezenas de planos econômicos
que fracassaram espetacularmente na tentativa de
estabilizar nossa moeda. Entre 1967 e 1994, nosso
País teve seis moedas diferentes. Quase sempre essas mudanças de nome também implicavam o corte
de três dígitos da moeda. Era uma forma de impedir
que um quilo de feijão custasse milhões de cruzeiros
ou cruzados, duas das moedas que existiram antes da
chegada do real, há 17 anos.
Sr. Presidente, felizmente, hoje, muitos brasileiros
não sabem o que é o terror absoluto de uma inﬂação
descontrolada. Quem está na casa dos 20 e poucos
anos não faz nenhuma idéia de como funcionava a
economia brasileira até o lançamento do Plano Real
pelo então Presidente da República, Itamar Franco, e
pelo Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.
Entre 1986 e 1989, a inﬂação passou de 72%
para 1.973%. No período seguinte, entre 1990 e 1994,
a média anual chegou a 764%.
O Real, Sr. Presidente, permitiu que a inﬂação
caísse, no primeiro ano de sua implantação, de 916%
para apenas 22%, em 1995. A média entre 1995 e
2000 ﬁcou em 8,6%.
A estabilidade foi a maior conquista da classe
trabalhadora brasileira, desde que foram assegurados seus direitos trabalhistas na década de 1930, pois
sempre são os mais pobres que pagam o maior custo
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da inﬂação, justamente por não disporem dos meios
para proteger suas ﬁnanças.
Gostaria aqui de transcrever um texto do jornalista econômico Joelmir Beting, publicado na época
do lançamento do Real e que hoje circula pela internet como um registro preciso daquela época que não
deixou saudades. Abre aspas:
Aqui jaz a moeda que acumulou, de julho de 1965
a junho de 1994, uma inﬂação de 1,1 quatrilhão por
cento. Sim, inﬂação de 16 dígitos, em três décadas. Ou
precisamente, um IGP-DI de 1.142.332.741.811.850%
(um quatrilhão, 142 trilhões, 332 bilhões, 741 milhões,
811 mil, 850%). Dá para decorar? Perdemos a noção
disso porque realizamos quatro reformas monetárias
no período e em cada uma delas deletamos três dígitos da moeda nacional. Um descarte de 12 dígitos no
período. Caso único no mundo, desde a hiperinﬂação
alemã dos anos 1920.
Srªs e Srs. Senadores, não sou muito de ﬁcar
citando números, mas recorri a eles com a intenção
de alertar para os riscos que estamos correndo com
o crescimento alarmante da inﬂação no Brasil. Essa é
uma má notícia, que vem sendo discutida e alertada
desde o ano passado, quando o Presidente Lula fez
uma verdadeira “farra” do crédito fácil e dos gastos públicos para empinar a candidatura da então Ministra
Dilma Rousseff.
Muitos integrantes da oposição aﬁrmaram, no
ano passado, que Lula estava deixando uma “bomba-relógio” para o futuro Presidente da República. Estavam certos. Lula teve sucesso no seu maior objetivo
político, que era eleger a Srª Dilma como sua sucessora, mas deixou uma “herança maldita” que começa
a cobrar o seu elevadíssimo preço a todos brasileiros.
Acabou a farra, mas a prepotência continua a
mesma no PT.
Já ouvi diversos parlamentares petistas justiﬁcar
a inﬂação alta, dizendo que é fruto do crescimento.
Trata-se de um evidente soﬁsma, na intenção de escamotear o óbvio. O Governo até agora fracassou em
impedir que a meta de inﬂação seja superada.
Aqui, eu gostaria de abrir um parêntesis para
aludir à nova máxima do PT e do governo que é dizer
que tudo é culpa do crescimento. Os aeroportos estão
sucateados; oi o crescimento. Faltou etanol nos postos
de combustível; foi o crescimento. Teve apagão; foi o
crescimento. O crescimento virou álibi para tudo que
está errado no país.
A verdade, Sr. Presidente, é que a primeira medida sensata do governo seria assumir uma postura
humilde, descer do pedestal. Não dá para ﬁcar tapando o sol com a peneira, nem escondendo que a alta
inﬂacionária tem origem na ineﬁciência do governo e
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num comportamento “papai noel”, adotado nos últimos dois anos.
As autoridades econômicas justiﬁcam que a inﬂação descontrolada decorre da alta internacional dos
preços das commodities. Mas levantamento realizado
recentemente pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra
que esse argumento é falho, pois, nos últimos anos,
os índices inﬂacionários que excluem o índice alimentação, subiram mais do que o índice oﬁcial da inﬂação
no Brasil, o IPCA.
O Governo abriu uma verdadeira “Caixa de Pandora” ao estimular a concessão exacerbada do crédito
como forma de enfrentar os efeitos da crise internacional. O então Presidente Lula deu o mote: “Comprem,
comprem, comprem”. Os brasileiros foram às compras.
Com o real forte no bolso, nossos turistas bateram recordes seguidos de despesas no exterior. No primeiro
trimestre deste ano, os brasileiros gastaram US$4,7
bilhões fora do país.
Sr. Presidente, não é preciso ser um gênio da macroeconomia; basta entender um pouco de economia
doméstica: essa euforia baseada apenas no consumo
tem suas limitações como prática consistente de médio e longo prazo.
Passadas as eleições, na tentativa de conter o
consumo, a equipe econômica anunciou medidas para
diﬁcultar o crédito, com a alta dos impostos e da taxa de
juros. Essa mudança de comportamento teve um único
efeito prático até o momento, que foi o crescimento do
calote por parte dos consumidores, com atraso de até
90 dias no pagamento de suas dívidas.
Ao mesmo tempo, Srªs e Srs. Senadores, o Índice de Conﬁança do Consumidor, o ICC, caiu em abril,
principalmente por causa dos consumidores com renda
familiar de até R$2.100,00.
Para quem não sabe, essa é a chamada “nova
classe média” que tanto debate causou nas últimas
semanas.
Pois bem, essa “nova classe média” acendeu
um alerta amarelo justamente por causa da inﬂação
em alta. Não é para menos, pois nos últimos meses,
além das despesas normais que ocorrem todo início
de ano, o contribuinte brasileiro vem tendo que arcar
com despesas mais elevadas.
Esse dinheiro a menos no bolso é resultado de
uma mordida maior do Governo, com a elevação do
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF e também de tropeços governamentais como no “apagão”
do etanol, que puxou para cima os preços dos combustíveis, sem esquecer que começou a temporada de
reajustes anuais no preço de serviços como telefonia,
energia, água e saneamento, todos já reﬂetindo a alta
da inﬂação iniciada em meados de 2010.
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Nessa verdadeira corrida inﬂacionária, o salário
dos trabalhadores começou a perder terreno desde
o ano passado. A euforia do consumo fantasiou a realidade, mas ela agora começa a ﬁcar mais clara na
hora de pagar as compras no caixa do supermercado.
Srªs e Srs. Senadores, se por um lado o Governo é incompetente em combater as causas, por outro
já se arma para tentar impedir as conseqüências da
alta inﬂação.
Ouço o nobre líder Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Jarbas Vasconcelos, como sempre V. Exª vai ao âmago
de uma questão que é essencial debater neste momento, em que pese ao fato de estarmos ouvindo aqui
e alhures que nós da oposição estamos semeando o
pessimismo e com isso contribuímos para que a inﬂação retorne. Veja, Senador que há aí uma inversão de
valores. Nós estamos criticando o Governo porque tem
se apresentado de forma incapaz de conter o processo
de retorno da inﬂação. As medidas macroprudenciais
alardeadas pelo Governo são insuﬁcientes e os especialistas aﬁrmam nessa direção. As reformas que são
essenciais para evitar que a inﬂação retorne, o Governo não as admite. Quanto à reforma administrativa...
O Ministro Mantega esteve ontem no Senado e questionado sobre a reforma administrativa, ele disse que
o Governo faz reforma. Ele faz a reforma às avessas,
porque vai criando ministérios, empresas estatais. Há
quinze dias, criamos aqui uma empresa estatal para o
trem-bala. São cabides de empregos que são criados
constantemente. A reforma é essencial para conter o
crescimento dos gastos públicos. Não há mecanismo
de controle dos gastos públicos adotado pelo Governo
até esse momento. Só se fala em cortar, mas os gastos
correntes crescem, as despesas correntes crescem e
o corte é em relação a investimentos supostamente
produtivos. Portanto, V. Exª tem razão em vir à tribuna,
debater esse assunto e cobrar do Governo providências mais rigorosas na defesa do interesse público.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. V. Exª, que
tem uma atuação diuturna aqui nesta Casa, que sempre apresenta temas importantes, agora, em momento
oportuno, trás ao debate o ressurgimento da inﬂação.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – V.
Exª me concede um aparte, Senador Jarbas?
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – A mim
também, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pela ordem, eu vou conceder um aparte à Senadora Ana Amelia e posteriormente ao Senador Mário
Couto e a V. Exª e concluir o meu discurso, porque o
toque da companhia, para que eu encerre, já ocorreu.
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A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Obrigada,
Senador Jarbas Vasconcelos. Além dos problemas
enfocados com muita propriedade e competência por
V. Exª a respeito dos riscos de inﬂação, acabamos de
acompanhar uma audiência pública em que foram debatidos os problemas da logística em nosso País e a que
compareceram representantes das principais entidades
do setor produtivo brasileiro, da indústria e agricultura,
passando pelo setor de logística propriamente dito, e
percebemos que os investimentos, embora tivessem
sido anunciados, não foram implementados. O setor
produtivo brasileiro, neste momento, atravessa uma
barreira de obstáculos muito séria em relação à possibilidade de que em curto espaço de tempo venha a
estar impedido de aumentar a produção, simplesmente
porque os custos de produção estão agravados pela
ineﬁciência e pela deﬁciência da logística. Anunciou-se
em 2008 um plano de construção de 12 mil quilômetros
de ferrovia e não chegaram a construir, nesses três
anos, trezentos quilômetros de ferrovia. Esse é um dos
problemas, além de outros, como o da infraestrutura
portuária e da demora que o Governo tem em implementar, por exemplo, parcerias público-privadas, pela
complexidade desses contratos. Então, eu me associo a V. Exª na preocupação de que o setor produtivo,
continua trabalhando sob insegurança jurídica, sob
deﬁciência logística e sob uma carga pesada de tributos e sem a correspondente eﬁciência no serviço,
realmente temos que ﬁcar atentos e vigilantes nesse
processo. Obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos e
renovo os cumprimentos a V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Muito obrigado. Além de oportuno, o aparte de
V. Exª honra esta Casa pela sua eﬁciência. V. Exª é um
destaque desde o primeiro dia em que aqui chegou,
não só no plenário, mas nas Comissões, nas suas entrevistas e em suas aparições públicas.
São inúmeras, também, as obras paralisadas,
Senadora Ana Amélia, no meu Estado, duas grandes obras do Governo Federal, a Transnordestina e a
Transposição do rio São Francisco, ambas se encontram paralisadas, trazendo graves prejuízos ao Estado e ao País.
Ouço, com brevidade, o nobre Senador Mário
Couto, digo brevidade, por causa dos alertas para que
eu ﬁnalize meu discurso.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Mas
o assunto é importante. O Senador Paulo Paim, com
certeza, vai lhe dar mais alguns minutos, pois é um
dos assuntos mais relevantes da atualidade. Meu nobre Senador, primeiro, quero dizer a V. Exª que gosto
de ouvi-lo, porque os pronunciamentos de V. Exª são
muito autênticos.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Obrigado.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – O de
hoje está no meio de todos a autenticidade. Ora, Senador, ontem, ﬁz um pronunciamento semelhante ao
seu. Os brasileiros estão preocupados com a inﬂação.
A luta dos governos anteriores ao do Lula foi árdua, no
sentido de acabar com esse monstro, esse monstro
que tomou conta do Brasil por muito tempo, chamado
inﬂação. Não há o que questionar, hoje, Senador; a
inﬂação bate à porta dos brasileiros, o Governo não
tem mais condição de negar isso, Senador. O Governo
não tem mais condição de negar; a gasolina diz tudo.
Vou usar da tribuna daqui a pouco e vou continuar
esse tema. Por isso, vou dar a V. Exª liberdade dedar
a palavra a outros Senadores que querem. Aparteá-lo. Muito obrigado.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Obrigado, Senador Mário Couto, V. Exª tem sido
uma voz persistente aqui, em defesa de tudo que vai
de encontro com os interesses da sociedade, e neste
momento, alerta a população sobre o processo inﬂacionário que está vivendo o país.
Ouço, com muita alegria, o Senador Ricardo
Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª é um homem não
apenas experiente, mas também vitorioso. Foi Prefeito de Recife, Governador por mais de uma vez desse
extraordinário Estado de Pernambuco, V. Exª sabe da
importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para
a manutenção da estabilidade econômica em nosso
País e as consequências sociais que contabilizamos
para a sociedade brasileira, sobretudo para os mais pobres, porque não há nada mais perverso para o poder
aquisitivo dos mais pobres do que a inﬂação. Pois bem,
hoje, estamos comemorando onze anos de ediﬁcação
da Lei de Responsabilidade Fiscal, que merece registro em razão da necessária manutenção do combate à
inﬂação como meio, estratégia de mantermos o poder
aquisitivo do povo brasileiro. Muito obrigado.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Senador Ricardo Ferraço, agradecendo o aparte
de V. Exª, eu diria que, se não fosse a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aniversaria hoje, com mais de
uma década, nós não teríamos o êxito do Plano Real.
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um complemento
para o sucesso do Plano Real.
Muito obrigado pelo aparte.
Sr. Presidente, técnicos do Banco Central, do
Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento estudam
formas de impedir que a inﬂação acelerada traga de
volta outro grande mal, que é a indexação, um verda-
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deiro câncer que contaminou a economia brasileira até
a chegada do Real.
O que o Governo precisa é combater as causas
da inﬂação, como, por exemplo, seus gastos correntes.
Ninguém leva a sério as promessas de austeridade,
de corte das despesas. Dessa forma, a falta de credibilidade do Governo transforma-se num combustível
volátil que alimenta as expectativas inﬂacionárias.
O certo é que os economistas preveem que a
inﬂação vai continuar subindo, e sua disparada coincidirá com o início das campanhas salariais de grandes
categorias de trabalhadores, no segundo semestre
deste ano.
É difícil crer que a vergonhosa submissão da
maioria das centrais sindicais aos interesses do Governo impedirá os trabalhadores de irem à luta buscando
reajustes que possam recuperar o poder de compra
perdido nos últimos meses.
Pelo que se viu nas mobilizações de trabalhadores nos grandes canteiros de obras do PAC – com
greves de até 80 mil operários –, começam a surgir
rachaduras no peleguismo ﬁnanciado pelo Governo.
Srªs e Srs. Senadores, nenhum integrante da
oposição vai ﬁcar aqui torcendo para que o Governo
perca o controle da inﬂação. Quem tinha essa prática
num passado recente era o PT e os seus aliados, que
votaram contra o Plano Real, o Proer e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Como integrante da bancada de oposição, estarei aqui para ajudar, sempre que for necessário. Na
minha opinião – e acredito que também na de todos
os oposicionistas – a prioridade número um do Brasil,
neste momento, é assegurar a estabilidade econômica. Mas não esperem que esse apoio seja submisso,
de aprovar tudo que a Presidenta quer, sem nenhum
questionamento.
Não bastam as boas intenções e as frases de
efeito ditas em reuniões palacianas ou nos palanques
País afora. O Governo tem falhas, defeitos que precisam ser expostos e corrigidos. Numa democracia,
cabe à oposição exercer esse papel ﬁscalizador e dele
jamais abrirei mão.
Era o que tinha a dizer, agradecendo ao nobre
e operante Senador Paulo Paim por sua generosidade e sua tolerância, em me conceder alguns minutos
para que eu pudesse concluir meu pronunciamento.
Porque esta Casa, tem sido, nos últimos tempos, muito rigorosa no cumprimento do seu regimento interno,
contudo, apenas em relação ao tempo destinado às
falas dos senadores.
Muito obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Jarbas Vasconcelos,
que faz um pronunciamento, na verdade, falando como
oposição, dando um alerta e falando de suas preocupações com a inﬂação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Eunício Oliveira, pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para pedir minha inscrição pela Liderança do PMDB
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está garantida a V. Exª, que falará depois do
Senador Mozarildo.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Será uma honra, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, como Líder, ao Senador
Mário Couto, pela Liderança da Minoria. Em seguida,
falará a Senadora Vanessa Grazziotin, por permuta
com o Senador Cristovam Buarque.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, o tema da atualidade é a inﬂação.
A inﬂação preocupa o País, Senador Paulo Paim.
A inﬂação bate à porta dos brasileiros e brasileiras.
Parece que o Governo não liga para o fato. Parece
que o Governo brasileiro não se preocupa com o fato.
Tivemos, ontem, um exemplo disso, meus nobres Senadores e Senadoras. O Governo manda para cá um
projeto para ser votado açodadamente, mas, por inteligência do Senador Itamar Franco, o Governo não
presenteou o Paraguai com US$6 bilhões.
A inﬂação na porta, brasileiros e brasileiras, e o
Governo brasileiro dando dinheiro ao Paraguai. Como
se não bastassem os presentes que o Governo brasileiro já deu a outros países recentemente. Foi doado
dinheiro à Bolívia, a Cuba, a Angola, à Venezuela, ao
Haiti, bilhões de dólares. E agora querem dar ao governo do Paraguai, pela concessão de energia elétrica. Pasme, Senador: eram US$120 milhões ao ano,
mas vão dar US$360 milhões ao ano, Senador Paim.
Sem nenhum motivo! Sem nenhuma explicação! Dar
por dar, Brasil!
A inﬂação batendo à porta dos brasileiros, os
aposentados brasileiros passando fome, a gasolina
batendo no bolso dos brasileiros a R$3,00, e os brasileiros ouvindo o Senado Federal aprovar uma proposta dessas, que vai aprovar na próxima terça-feira.
Brasileiros, vocês que sofrem, sem hospitais, sem
estradas, sem portos, sem aeroportos, sem educação
de qualidade, sem saúde, sem segurança, vocês, bra-
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sileiros, vão ver, na próxima terça-feira, este Senado
aprovar, dar ao Paraguai US$6 bilhões. E nós? E nós,
Senador Paulo Paim? E nós, brasileiros? E não é de
hoje que se dá dinheiro a países com o povo brasileiro
sofrendo, com a inﬂação batendo na porta. Não é de
agora! Se veriﬁcarem os meus pronunciamentos do
ano passado e deste ano, verão que já alertei, mais de
cinco vezes, que a inﬂação estava chegando.
Batalhamos, Paulo Paim, batalhamos durante
anos, eu e V. Exª, aqui, neste Senado, para melhorar
a condição desses pobres aposentados brasileiros.
Tenho ódio, dói na minha alma, ﬁco revoltado quando
vejo chegar a este Senado, Paim, um projeto dando
bilhões de dólares a outra nação que não seja a nossa.
Fico revoltado! Dói no meu sangue! Por que fazer isso?
Por que fazer isso? Por que essa vontade de maltratar
o brasileiro? Por que essa vontade de não fazer uma
reforma na Previdência deste País para melhorar a
situação dos aposentados brasileiros?
Deram 7,7% de aumento aos aposentados. Depois de tantos anos de luta, Paim, depois de V. Exª ter
apresentado vários projetos, deram uma migalha, uma
migalha aos aposentados brasileiros.
Dilma, se você não sabe, minha cara Dilma...
Dizem que coração de mulher, minha nobre Senadora Vanessa, é melhor do que de homem. Não
estou vendo isso na Dilma. Não estou observando
isso na Dilma.
Dilma, se você não se liga na TV Senado, alguém próximo deve estar escutando. Saiba, Dilma,
que 64% dos idosos brasileiros são chefes de família.
Quase 40% das idosas brasileiras, Dilma, são chefes
de família. Eles é que sustentam suas famílias, Dilma.
Elas é que sustentam as suas famílias, Dilma. E esse
maldito, esse perverso, esse sem vergonha desse fator
previdenciário mete a mão no bolso do aposentado,
tira o direito do aposentado.
Olhem, aposentados e aqueles, principalmente,
que estão se aposentando neste País, prestem atenção nesta notícia e façam todos isto. Se o Governo
não quer olhar, se o Governo não quer dar, se a Dilma mostra que não tem coração, façam isto que vou
dizer a vocês agora! Olhem: o juiz da 1ª Vara Federal
Previdenciária em São Paulo... Façam isso, entrem na
Justiça! Esse fator previdenciário é inconstitucional!
Ele não pode permanecer corroendo o bolso de vocês, e vocês assistindo a este País dar dinheiro a rodo
a outros países. O que se pode chamar isso? Como
se pode carimbar isso, quando se vê entrar aqui um
processo de doação de bilhões de dólares a um país?
Entrem, aposentados, entrem na Justiça. O juiz da 1ª
Vara Federal Previdenciária em São Paulo, Marcus
Orione Gonçalves Correia, determinou que o Instituto
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Nacional de Seguro Social (INSS) recalcule a aposentadoria de um segurado sem a incidência do fator
previdenciário. O juiz declarou o fator inconstitucional.
Vamos fazer uma corrente de ações, vamos procurar
o direito de cada um na Justiça.
O juiz da 1ª Vara, o Sr. Marcus Orione abriu essa
porteira para todos vocês, mostrou a todos vocês que
é possível declarar a inconstitucionalidade do fator
previdenciário.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer, Presidente.
Desço desta tribuna, Brasil, preocupado com
a inﬂação. Desço desta tribuna, Brasil, preocupado
com o coração dos últimos presidentes, que se preocupam com outros países e se esquecem do nosso,
que consideram que o povo paraguaio merece mais
do que o povo brasileiro, que este Senado vai votar,
na próxima terça-feira. Vejam, vejam o rosto de cada
Senador, procurem identiﬁcar cada Senador, julguem
cada Senador que vai tirar o dinheiro...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...de
vocês, o imposto que vocês pagam. Julguem aqueles
Senadores que vão tirar o dinheiro do bolso de vocês,
do imposto que vocês pagam, para ter saúde melhor,
para ter educação melhor, para ter uma segurança
melhor e vão dar aos paraguaios. Julguem aqueles
Senadores que sabem que os aposentados brasileiros
morrem à míngua e de fome e que vão tirar dos aposentados para dar para os paraguaios. A troco de quê,
Brasil? A troco de quê, meu País querido? A troco de
que os últimos governantes, Lula e Dilma, fazem isso
a cada mês? Tirar dinheiro dos brasileiros e dar para
outros países. Até Cuba. Até Cuba, Brasil! Até Cuba,
Brasil, daqueles ditadores safados, desonestos, já levou
dinheiro deste País, de graça! A troco de quê, Brasil?
Revolta-me, Paim. Traz-me indignidade, Paim,
quando vejo os brasileiros serem garfados, quando
vejo a inﬂação bater à porta dos brasileiros, quando
vejo a irresponsabilidade deste atual Governo.
E, quando vejo meu País, depois de tanta luta
desse homem que acabou de entrar neste plenário,
desse homem que fez a história deste País, desse homem que deixou e deixa seu nome na história deste
País, desse homem que conseguiu combater a inﬂação, Itamar Franco, a inﬂação agora volta a bater na
porta de todos nós.
Oh, Brasil! Tu terás homens, homens que vestem
calças, homens brasileiros, homens de verdade, que
vão, aqui nesta Casa, fazer uma oposição séria, uma
oposição que cobre novamente a dignidade deste País.
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Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos, de imediato, a palavra à nobre Senadora
Vanessa Grazziotin, como oradora inscrita.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, a imprensa brasileira tem dado
uma notícia muito importante nesses últimos dias. Especialmente no dia de hoje, em vários jornais do nosso
País foi publicada uma matéria dando conta de que, no
período de dezembro de 2002 a dezembro de 2010, o
índice de pobreza no Brasil caiu em 50%.
E aí, Sr. Presidente, não estou fazendo nenhum
proselitismo, não estou fazendo nenhum discurso vazio, não. Aqui somente vou tratar de números, e números que estão sendo estudados, levantados pelo
IPEA, pela Fundação Getúlio Vargas, números todos
eles coincidentes. Aliás, é do conhecimento público
que um movimento importante vem acontecendo no
Brasil, nesses últimos anos, que é a diminuição das
desigualdades sociais, acompanhada da diminuição
das desigualdades regionais.
Com isso, não quero dizer que no Brasil tudo
está perfeito, tudo está muito bem, não. No Brasil muita coisa tem de mudar, muita coisa tem de ser superada, Sr. Presidente, muitos dos problemas precisam
ser superados.
Agora, não dá para tentar enganar a população,
mesmo porque essa não é ouvida. Tenho convicção,
certeza absoluta de que não foi ouvida nas últimas
eleições, porque o discurso, para que seja convincente, não tem de ser apenas um discurso bem articulado, um belo discurso, não. Para que o discurso seja
convincente, ele tem de ser, antes de tudo, compatível
com a realidade, com aquilo que as pessoas vivenciam
no dia a dia.
Senador Paulo Paim, V. Exª tem sido um dos grandes lutadores do Congresso Nacional. São muitos os
Deputados e Senadores que lutam, que brigam. V. Exª
é um dos que lutam para ampliar os direitos dos trabalhadores, que lutam como eu e o meu Partido, desde
o início da sua existência – aliás, foi para isso que ele
nasceu –, contra as desigualdades sociais. Lutamos
pela construção de uma sociedade mais justa. E nós
temos visto e a população tem sentido que essas diferenças estão diminuindo dia a dia.
Tenho aqui o que foi publicado hoje em todos os
jornais do Brasil. De dezembro de 2002 a dezembro de
2010, o índice de pobreza, de miséria no Brasil, Senador Mozarildo, caiu 50,54%, ou seja, a desigualdade,
que infelizmente é uma das marcas históricas da Na-
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ção brasileira, não é de agora. Desde a época em que
o Brasil foi colonizado, essa tem sido a grande marca
da nossa realidade. As diferenças, as desigualdades
sociais vêm caindo tanto que chegamos ao patamar
da década de 60. Esse é o nosso objetivo ﬁnal? Não,
mas uma amostra de que nós estamos alcançando
aos poucos os objetivos perseguidos.
Quero citar aqui o estudo realizado pelo Dr. Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que declara o
que vem sendo responsável pela diminuição da pobreza, pela diminuição das desigualdades sociais no Brasil principalmente nestes últimos dias. Um dos fatores
nós já conhecemos: o crescimento e a valorização do
salário mínimo. Esse nós conhecemos. É uma forma
de efetivamente transferirmos renda aos mais pobres.
Temos alcançado, diferentemente de anos anteriores, não apenas um reajuste, mas, ano a ano, um
ganho real no valor do salário mínimo. É exatamente
isso que queremos agora para os aposentados brasileiros. Conseguimos, na votação da última medida
provisória, um ganho e queremos que não seja apenas um ganho isolado de um ou outro ano, mas parte
de uma política permanente de valorização dos salários dos aposentados. Enﬁm, uma das razões dessa
diminuição das desigualdades é o salário mínimo, a
valorização, o crescimento do valor nominal do salário
mínimo nos últimos anos.
O outro fator são as políticas de transferência de
renda. Esse é o segundo fator também muito importante.
Outro fator também que é utilizado com muito
destaque no estudo organizado pela Fundação Getúlio
Vargas que aponta a diminuição das desigualdades é
a melhoria no acesso à educação. E aponta a melhoria
no acesso à educação no Brasil como um dos fatores
principais para a redução das desigualdades. Isso é
muito importante, Senador Paulo Paim.
Nesses últimos anos, a gente tem conquistado
questões importantes para a área de educação. Uma
delas foi a transformação do Fundef, que era o fundo
da educação para nível fundamental, para o Fundeb,
que pega todo o nível básico, fundamental, médio e
mais ainda a pré-escola, ou seja, o piso salarial conquistado pelo magistério brasileiro que, recentemente,
o Supremo julgou constitucional, apesar de alguns Governadores de alguns Estados brasileiros e, diga-se de
passagem, dos Estados mais ricos, Senador Geovani,
terem ingressado no Supremo pedindo a inconstitucionalidade. Apesar disso, o Supremo entendeu como
plenamente constitucional.
Então, é isso que precisarmos fazer: valorizar o
professor, porque não precisamos somente ampliar
o acesso das pessoas à educação de nível médio,
de nível superior. Não. Temos também que trabalhar
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a qualidade, perseguir cada ano mais a melhoria e o
avanço na qualidade da educação brasileira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer
que esse estudo deve animar todos nós porque nos
mostra que o Brasil está no caminho correto. Enfrentamos problemas, é verdade; problemas econômicos.
Aí está a inﬂação batendo às portas. Essa não é uma
questão de condução e não é um problema isolado
do Governo ou do Estado brasileiro. O problema da
iminência inﬂacionária afeta muito os países do mundo inteiro. Em 2008 e em 2009, o Brasil, como grande
parte do mundo, viveu uma profunda crise econômica vinda dos Estados Unidos, daqueles que seriam o
exemplo de livre mercado. Pois então, a crise dali foi
para o mundo inteiro, e o nosso País foi um dos primeiros a superar essa crise. Esse é um dado importante.
Agora esses dados mostram, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, que precisamos continuar nesse caminho, aprofundando essas medidas, essas políticas
de transferência de renda.
E me alegra muito, anima-me muita uma outra
notícia que vem do próprio Governo brasileiro, uma notícia de que, daqui a pouco tempo, daqui a pouquíssimo
tempo, será lançado um programa Brasil sem Miséria;
um programa que deverá atender 8.6% da população
brasileira, ou seja, mais de 16 milhões de brasileiras
e brasileiros que vivem com uma renda de R$70,00
ou menos por mês.
Então, o Governo brasileiro prepara o lançamento desse programa, que é a junção de uma série
de iniciativas de vários setores. Ou seja, aquilo que a
nossa Presidenta Dilma dizia à época da campanha:
“Eu tenho um foco. O foco é acabar com a miséria e
com a pobreza extrema deste País”.
Isso é algo muito importante. Muito mais importante ainda, Senador Wellington, Senador Mozarildo,
Senador Geovani, para nós que aqui representamos
as regiões Norte e Nordeste, porque o nível de miséria das nossas regiões ainda é muito superior ao das
demais regiões do País. Enquanto na região Sul, na
sua região Sul, Senador Paulo Paim – é claro que há
bolsões de pobreza –, a média da pobreza extrema é
de 2.6%; na região Sudeste, 3.4%; na região Centro-Oeste, 4%; vem a minha região Norte, a nossa região
Norte, Senador Mozarildo, com 16.8%, e o Nordeste,
com 18.1%.
Então, diferentemente de alguns que vêm à tribuna fazer discursos teatrais, discursos de oposição
ao Governo, com uma oposição vazia, repito, que não
foi ouvida, não tem sido ouvida pela população, exatamente, porque é uma crítica vazia, venho à tribuna
com números! A gente vem à tribuna mostrar: caiu em
50%, de 2002 a 2010, o nível de pobreza, de miséria
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do Brasil. Isso é importante. Cresceu o valor nominal
do salário mínimo, melhorou a educação no Brasil, a
saúde tem melhorado, mas não está perfeito. Nós queremos mais, porque o Brasil precisa de mais.
No Século XVIII, lá nos idos de 1700, os 20%
dos mais ricos concentravam cerca de 68% de toda
a renda nacional. Hoje, os 20% mais ricos do Brasil
concentram em torno de 75% da renda nacional. Essa
realidade tem que ser invertida, tem que ser modiﬁcada, tem que ser transformada.
Fico feliz ao ler que, em breve, medidas importantes como esta estarão sendo anunciadas e ﬁco
mais feliz ainda quando vejo a Presidente Dilma dizer
o seguinte: “Temos que controlar a inﬂação, mas não
vamos controlá-la com o sacrifício do povo”. Não vamos. Não podemos. Não é esse o caminho. Eu acho
que o Governo está ciente de que essas coisas têm
que acontecer.
Concedo um aparte – não sei quem pediu primeiro – ao Senador Mozarildo e, em seguida, ao Senador Wellington.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Vanessa, o pronunciamento que V. Exª faz é
muito importante para uma reﬂexão de toda a Nação,
mas eu gostaria de me cingir a dois pontos principais.
V. Exª coloca muito claro a queda das desigualdades
sociais e o programa de combate à miséria extrema da
Presidente Dilma. Agora, também, V. Exª colocou – há
um ingrediente aí que é fundamental: se não houver
um investimento maciço na educação, nós faremos
ações que não terão porta de saída. Então, é importante... Aqui vou pegar o meu cacoete médico: quando
a pessoa chega com dor ao pronto-socorro, nós damos o analgésico – esses são os programas sociais
que podem ser feitos –, mas temos que curar a causa.
Não há dúvida de que a grande causa é justamente
a falta de educação formal, a falta de educação proﬁssional. Daí quero louvar o Pronatec, agora lançado
pela Presidente Dilma, e o ProUni, que, apesar dos
seus percalços, melhorou o acesso à universidade
de maneira signiﬁcativa, mas também há que se investir, de maneira mais profunda, como disse V. Exª,
nos professores. Não adianta ter bons prédios e até
bons equipamentos – que, infelizmente, não tem – se
não houver professores bem pagos e bem motivados.
Portanto, é esse conjunto que realmente pode fazer o
sucesso grande desse programa da Presidente Dilma,
que é, de fato, combater a miséria extrema neste País.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada. Agradeço o aparte de V. Exª.
Tenho consciência de que todos nós aqui – V. Exª, inclusive – temos ajudado muito na construção dessa
política parar melhorar a vida dos brasileiros. E a edu-
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cação brasileira, Senador Mozarildo, é prioridade. Não
só nos cursos, mas tem que ser na prática. Nós demos
o exemplo de que entendemos isso corretamente: 50%
dos recursos do pré-sal deverão ser investidos na educação. Nós viveremos uma verdadeira revolução neste
País, uma verdadeira revolução neste País.
Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Serei
breve. Queria parabenizar V. Exª pela forma brilhante
com que nos traz essas boas notícias e dizer também
da minha animação. Ainda durante a campanha – eu
tive o privilégio de colaborar na coordenação da campanha –, eu sempre dizia para a Presidente Dilma: no
meio de todas as propostas, a mais desaﬁadora é esta
da erradicação da miséria. O nosso Senador Paulo
Paim coordena, na Comissão de Direitos Humanos,
um grupo de trabalho, uma Subcomissão, em que tenho a tarefa de trabalhar exatamente nessa linha de
acompanhar o programa de erradicação da miséria e
da pobreza, por conta dessa preocupação. E diz aqui
o nosso Senador Mozarildo, veja: aproximadamente
30% desses mais pobres, com mais de 15 anos, são
analfabetos, são analfabetos. Aproximadamente, 70%
não têm uma proﬁssão, nem de curto prazo, nem de
curto prazo. Por isso, o Pronatec, que é uma das áreas
de educação, além de alfabetizar, além de incluir no
ensino o programa Brasil sem Miséria, tem uma grande
base para atender a esse público. Estou defendendo a
tese de que, onde houver uma escola, no País, especialmente de ensino médio ou da 5ª a 8ª séries para
frente, que a gente tenha ali ensino proﬁssionalizante,
ensino de curta duração. O Brasil já tem hoje uma rede
– eu considero positiva e é preciso ampliar mais alguma coisa – na área de ensino superior, de pesquisa,
de pós-graduação, na área de ensino médio e técnico.
Acho que faltava este de curto prazo. E eu quero aqui
destacar, tem muito a ver com a minha região, o Água
para Todos, assim como o Luz para Todos, um programa também importante, capaz de gerar emprego.
Existe uma área só que tenho insistido com a equipe
da Presidente Dilma em precisamos trabalhar: a área
do desenvolvimento urbano. Veja, qualquer um de nós
aqui sabe o que signiﬁca fazer calçamento, para dar
um exemplo. Qual é o lado bom? Além de resolver um
problema tipicamente dos mais necessitados, é amplamente gerador de emprego, fácil para essa mão de
obra de baixa qualiﬁcação. Qualiﬁca-se alguém para
fazer calçamento rapidamente. Não é só fazer calçamento, roço de estradas, um conjunto de atividades
em que o Brasil pode colaborar com os Municípios e
priorizar. Acho que a gente precisa trabalhar nisso e
incluir nas ações prioritárias também essa. Então, quero
aqui louvar, parabenizar e dizer que vamos estar juntos
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aqui, batalhando, para, quem sabe, a nossa geração
contribuir para um Brasil sem miséria. Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sem dúvida nenhuma, Senador Wellington,
cumprimento V. Exª também, pois, além de ter sido um
gestor de extrema competência, tem sido um Senador
muito atuante.
Participo, com V. Exª, da Subcomissão, dirigida,
aliás, por V. Exª.
A Senadora Ana Amélia também faz parte dessa
subcomissão que trata dos problemas de dependentes
de drogas e de crack, sobretudo. Esse é um índice,
se formos utilizar números, que tem melhorado muito.
Em 2002, Senador Paim, no Brasil, tínhamos
menos de quinhentos centros de atendimento a pessoas com problemas psicológicos, com dependência
química, aí incluídos o álcool, o crack, todos os tipos
de drogas (em torno de quinhentos). Nós chegamos
ao ano de 2010 com mais de 1.600 CAPS – Centro de
Atenção Psicossocial. Esses dados são importantes.
Por isso, digo que a população brasileira, em
sua maioria, é pobre, que não está inserida, não tem
acesso às maravilhas que o desenvolvimento tecnológico oferece às pessoas no mundo inteiro. É uma população simples, mas trabalhadora e, acima de tudo,
inteligente, sabe o que quer e sabe quem quer o bem
da população.
Concluo o meu pronunciamento agradecendo a V.
Exª, Senador Paim, e dizendo que o caminho é esse,
e não podemos deixar que esse caminho se perca no
tempo. É preciso dar seqüência, aprofundá-lo.
Agradeço a V. Exª pela gentileza.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senadora Vanessa Grazziotin.
Senador Itamar Franco, ex-Presidente da República, permita apenas, antes da fala de V. Exª, que os
alunos que estão aqui saibam que V. Exª vai usar a
palavra pela ordem. São alunos do nono ano do ensino fundamental do Instituto Educacional Emmanuel,
de Goiânia.
Vocês vão ouvir agora, pela ordem, um ex-Presidente da República que orgulha a todos nós, Itamar
Franco, Senador da República.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito
obrigado, é apenas para que V. Exª, na oportunidade
devida, me conceda a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será concedida a palavra como Líder, no momento
da ordem de inscrição, ao ex-Presidente da República, Itamar Franco, Senador da República, pelo Estado
de Minas Gerais.
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Passamos a palavra, neste momento, para uma
comunicação parlamentar ao Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a
atenção desta Casa para registrar uma celebração que
ocorre de três em três anos, por iniciativa de uma associação norte-americana, e que consiste num encontro
internacional de parteiras, proﬁssionais reconhecidas
e respeitadas em todo o mundo.
Este ano acontece a 29ª edição desse movimento
mundial e será em Durban, na África do Sul.
Em todo o mundo, cinco eventos estão sendo planejados para chamar a atenção para: “A morte desnecessária de mães e seus bebês e o valor das parteiras,
que trabalham para salvar suas vidas”.
Pois muito bem, amanhã, Senador Mozarildo
Cavalcanti, dia 5 de maio, é o Dia Internacional das
Parteiras. E aqui no Brasil, precisamente aqui em
Brasília, como em outras cidades brasileiras, também
haverá marcha.
A proposta é cada parteira ou ativista da humanização iniciar sua marcha a partir da porta de sua casa
e, uma a uma, se encontrar na marcha da sua cidade,
no mesmo dia, todas unidas com o mesmo propósito.
Uma ciranda poética e proativa formada por mulheres, gestantes, mães com bebês de colo, parteiras
e doulas. Assim mesmo, todas as mulheres ao mesmo
tempo e cada uma traz seu simbolismo de atuação.
A marcha de Brasília, por se iniciar no Ministério da Saúde e seguir até a Praça dos Três Poderes,
integra o lado político, com as parteiras tradicionais e
diplomadas, mães que viveram a experiência do parto
com parteiras, todos na luta pela humanização do parto.
A marcha de São Paulo representa o lado acadêmico, das parteiras com formação proﬁssional na
luta pela preservação do curso de Obstetriz, em prol
da humanização do parto.
A marcha de Caruaru representa as parteiras
tradicionais na luta pelo reconhecimento da humanização do parto.
Várias parteiras do Amapá participarão da marcha
de Brasília, por isso ganharam uma espécie de broche
que representa o nosso querido Estado do Amapá.
E o movimento segue por cidades brasileiras,
como Rio de Janeiro, Florianópolis e outras tantas
Senhoras e senhores, estamos falando de um
tema que se traduz em beleza, poesia e vida! Estamos
falando de uma estratégia de motivação promovida por
mulheres que trabalham em favor da humanização do
nascimento. O parto humanizado exige peculiar atenção e respeito às necessidades da mulher.
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O parto humanizado exige peculiar atenção e
respeito às necessidades da mulher.
É preciso lembrar que esse cuidado deve ser
iniciado ainda no pré-natal, para que as gestantes se
sintam acolhidas e que tenham suas queixas, seus
medos e suas dúvidas valorizadas e compreendidos.
A nossa realidade imediata nos remete aos hospitais, às cesarianas, à data marcada para nascer e à
pressa imposta pelos planos de saúde, para que o ato
seja concluído e para que a parturiente desocupe logo
o leito ou nos hospitais públicos, onde muitas delas são
tratadas de forma bruta e indiferente.
Essa é a realidade a qual parece que estamos
nos acostumando. E, diante dessa frieza, pode ser
que para algumas pessoas aqui presentes, a simples
menção a um parto feito por uma parteira, pareça coisa
ultrapassada, do tempo de nossas bisavós. Exemplo,
a minha mãe, que, neste momento, deve estar nos assistindo lá, a Dona Ciça, teve 17 ﬁlhos, 14 partos feitos
por parteiras, lá, no interior do meu Estado.
Mas não é não. O Brasil, por sinal, possui uma
forte rede de pessoas que lutam pela humanização do
parto e do nascimento.
E, hoje, o que aqui queremos é justamente homenagear essas proﬁssionais da vida e chamar a
atenção de autoridades públicas e da sociedade para
a integração efetiva da proﬁssional parteira (tradicional
e diplomada) na assistência básica à saúde, mesmo
infantil, contribuindo, assim, para a redução da mortalidade materna e neonatal, da violência obstétrica
e das vergonhosas taxas de cesarianas brasileiras.
Aqui, na Capital brasileira, a concentração será
a partir das 9 horas, amanhã, em frente ao Ministério da Saúde, seguindo pela Praça dos Três Poderes,
como falei há pouco.
Srªs e Srs. Senadores, no Brasil, o número de
partos por cesariana em hospitais particulares é cinco vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, chegando ao alarmante
índice de 80%.
Tudo em nome da rapidez, do lucro imediato, da
suposta simpliﬁcação do momento mais delicado e
crucial de um ser humano: o seu próprio nascimento.
É disso que estamos falando.
Os casos de violência contra parturientes são
uma triste realidade. Um estudo denominado “Mulheres
brasileiras e gênero nos espaços público e privado”,
aponta que 27% das mulheres que deram à luz na rede
pública e 17% daquelas que pariram em rede privada
relataram alguma forma de violência durante seu parto.
Os desaﬁos a serem superados não são pequenos. Existem projetos – apoiados inclusive pelo
Ministério da Saúde – que preveem a integração das
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parteiras tradicionais no Sistema Único de Saúde. No
entanto, ainda é forte a resistência por parte de algumas corporações proﬁssionais.
Mas um País como o nosso, continental, gigantesco, onde um número sem ﬁm de pequenos Municípios
é desprovido de proﬁssionais tradicionais da saúde,
como médicos e enfermeiros, não pode desprezar o
saber experimental e o conhecimento das parteiras
tradicionais, observando-se, naturalmente, que essas
tenham o treinamento adequado, a formação necessária para atuar.
No Amapá, falamos sobre a arte de partejar. A
Amazônia é referência nessa arte. Só no Amapá são
cerca de duas mil parteiras tradicionais, Sr. Presidente Paulo Paim, e suas representante estarão aqui na
marcha.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– São elas, posso até citar, se V. Exª me permitir – sei
que o tempo está exíguo e já estou abusando da sua
generosidade –: a chefe do ambulatório do Hospital de
Clínicas Alberto Lima, Olinda Consuelo, e as parteiras Maria Zuleide da Conceição Silva, Presidente da
Associação das Parteiras Tradicionais de Macapá; e
Raimunda Silva de Souza, Presidente da Associação
de Parteiras Tradicionais de Santana Tia Cecília.
A marcha é uma chamada para a Inclusão e Melhoria da Qualidade da Assistência ao Parto e ao Nascimento Domiciliar Assistido por Parteiras Tradicionais.
Num mundo de tantas barbáries, de tantas mortes
violentas, de tanto sangue inocente derramado, prestamos aqui esta singela homenagem a essas mulheres
que trazem nas mãos o dom da vida.
Clamamos pela efetivação de ações e políticas
nacionais e estaduais, voltadas à inclusão e à melhoria da assistência ao parto e nascimento domiciliares
assistidos por parteiras e para que elas tenham seus
direitos de cidadania.
O encontro permite ainda às parteiras uma reﬂexão sobre a proﬁssão e o seu movimento organizacional, buscando o reconhecimento proﬁssional,
inserindo-as nos serviços locais de saúde.
Não adianta tapar o sol com a peneira. Já vou concluir, Sr. Presidente. Em muitas localidades do Brasil, o
acesso a hospitais, médicos, proﬁssionais e postos de
saúde é diﬁcultado pela distância. E na nossa região
essa realidade é ainda mais evidente.
No Amapá, não é diferente quando se fala de
comunidades ribeirinhas, muitas localizadas em áreas
de difícil acesso, onde o deslocamento depende exclusivamente do ciclo de marés. Mas as diﬁculdades
geográﬁcas são vencidas por essas mulheres de ﬁbra
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que atuam onde não há médicos nem postos de saúde.
Dessa forma, contribuem de maneira decisiva com a
diminuição da mortalidade infantil e materna, mulheres
que trazem de gerações antecessoras antecederam a
arte de partejar.
Sr. Presidente, eu não quero abusar da sua generosidade. Peço a V. Exª, na forma regimental, que
considere – ainda faltam umas dez laudas – como lido
o meu pronunciamento.
Agradeço a generosidade e a paciência de V. Exª.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. GEOVANI BORGES.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, peço a atenção desta Casa para
registrar uma celebração que ocorre de três em três
anos, por iniciativa de uma associação norte americana, e que consiste num encontro internacional de
parteiras – proﬁssionais reconhecidas e respeitadas
em todo o mundo.
Esse ano acontece a vigésima nona edição desse movimento mundial e será em Durban, na África do
Sul. Em todo o mundo, cinco eventos estão sendo planejados para chamar a atenção para: “A morte desnecessária de mães e seus bebês e o valor das parteiras
que trabalham para salvar suas vidas”.
Pois muito bem, amanhã, dia 5 de maio, é o Dia
Internacional Das Parteiras. E aqui no Brasil, precisamente aqui em Brasília, como em outras cidades brasileiras, também haverá marcha.
A proposta é: cada parteira ou ativista da humanização iniciar a sua marcha a partir da porta de sua casa
e, uma a uma, se encontrar na marcha da sua cidade,
no mesmo dia, todas unidas com o mesmo propósito.
Uma ciranda poética e pró-ativa, formada por mulheres, gestantes, mães com bebês de colo, parteiras
e doulas. Assim mesmo, todas as mulheres ao mesmo
tempo. e cada uma traz seu simbolismo de atuação:
A Marcha de Brasília por iniciar no Ministério da
Saúde até a Praça dos Três Poderes, integra o lado
político com as Parteiras Tradicionais e Diplomadas.
São mães que viveram a experiência do parto com
parteiras todos na luta pela humanização do Parto.
A Marcha de São Paulo representa o lado acadêmico, das parteiras com formação proﬁssional na
luta da preservação do curso de obstetriz em prol da
humanização do parto.
A Marcha de Caruaru representam as parteiras
tradicionais na luta pelo reconhecimento na humanização do parto.
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Várias parteiras do Amapá participarão da marcha de Brasília, por isso ganharam uma espécie de
broche que representa nosso estado.
E o movimento segue por cidades brasileiras
como Rio de Janeiro e Florianópolis e outras tantas.
Srªs e Srs., estamos falando de um tema que se
traduz em beleza, poesia, em vida! Estamos falando
de uma estratégia de motivação promovida por mulheres que trabalham em favor da humanização do
nascimento !
O parto humanizado exige peculiar atenção e
respeito às necessidades da Mulher.
É preciso lembrar que esse cuidado deve ser
iniciado ainda no pré-natal, para que as gestantes se
sintam acolhidas, e que tenham suas queixas, seus
medos e suas dúvidas valorizados e compreendidos.
A nossa realidade imediata nos remete aos hospitais, às cesarianas, à data marcada para nascer, à
pressa imposta pelos planos de saúde para que o ato
seja concluído e para que a parturiente desocupe logo
o leito, ou nos hospitais públicos onde muitas delas são
tratadas de forma bruta e indiferente.
Essa é a realidade à qual parece que estamos
nos acostumando. E diante dessa frieza, pode ser que
para algumas pessoas aqui presentes, a simples menção a um parto feito por uma parteira, pareça coisa
ultrapassada, do tempo de nossas bisavós.
Mas não é não. O Brasil por sinal, possui uma
forte rede de pessoas que lutam pela humanização do
parto e do nascimento.
E hoje, o que aqui queremos, é justamente homenagear essas proﬁssionais da vida e chamar a
atenção de autoridades públicas e da sociedade para
a integração efetiva da proﬁssional parteira (tradicional
e diplomada) na assistência básica à saúde materno
infantil contribuindo assim para a redução da mortalidade materna e neonatal, da violência obstétrica e das
vergonhosas taxas de cesarianas brasileiras.
Aqui na capital do país, a concentração será a
partir das 9 horas em frente ao Ministério da Saúde,
seguindo pela Praça dos Três Poderes.
Srªs e Srs., no Brasil, o número de partos por cesariana em hospitais particulares é cinco vezes maior
do que o recomendado pela Organização Mundial da
Saúde, chegando ao alarmante índice de 80%.
Tudo em nome da rapidez, do lucro imediato, da
suposta simpliﬁcação do momento mais delicado e
crucial de um ser humano: o seu próprio nascimento.
É disso que estamos falando.
Os casos de violência contra parturientes são
uma triste realidade. Um estudo denominado “Mulheres
brasileiras e gênero nos espaços público e privado”,
aponta que 27% das mulheres que deram a luz na rede
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pública e 17% daquelas que pariram em rede privada
relataram alguma forma de violência durante seu parto.
Os desaﬁos a serem superados não são pequenos. Existem projetos – apoiados inclusive pelo Ministério da Saúde – que prevêem a integração das parteiras
tradicionais no Sistema Único de Saúde.
No entanto ainda é forte a resistência por parte
de algumas corporações proﬁssionais.
Mas um país como um nosso, continental, gigantesco, onde um número sem ﬁm de pequenos municípios é desprovido de proﬁssionais tradicionais da saúde, como médicos e enfermeiros, não pode desprezar
o saber experimental e o conhecimento das parteiras
tradicionais, observando-se naturalmente, que estas
tenham o treinamento adequado, a formação necessária para atuar.
No Amapá falamos sobre a arte de partejar. A
Amazônia é referência nessa arte. Só no Amapá são
cerca de duas mil parteiras tradicionais. E suas representantes estarão aqui na marcha.
São elas, a chefe do ambulatório do Hospital de
Clínicas Alberto Lima, Olinda Consuelo, e as parteiras Maria Zuleide da Conceição Silva (Presidente da
Associação das Parteiras Tradicionais de Macapá) e
Raimunda Silva de Souza (Presidente da Associação
de Parteiras Tradicionais de Santana Tia Cecília).
A marcha é uma chamada para a Inclusão de
Melhoria da Qualidade da Assistência ao Parto e Nascimento Domiciliar Assistido por Parteiras Tradicionais.
Num mundo de tantas barbáries, de tantas mortes violentas, de tanto sangue inocente derramado,
prestamos aqui singela homenagem a essas mulheres
que trazem nas mãos o dom da vida.
Clamamos pela efetivação de ações e políticas
nacionais e estaduais, voltadas à inclusão e melhoria
da assistência ao parto e nascimento domiciliar assistidos por parteiras e para que estas tenham seus
direitos de cidadania.
O encontro permite ainda às parteiras uma reﬂexão sobre a proﬁssão e o seu movimento organizacional, buscando o reconhecimento proﬁssional,
inserindo-as nos serviços locais de saúde.
Não adianta tapar o sol com a peneira. Em muitas localidades do Brasil o acesso a hospitais, médicos, proﬁssionais e postos de saúde é diﬁcultado pela
distância. E na nossa região essa realidade é ainda
mais evidente.
No Amapá, não é diferente quando se fala de
comunidades ribeirinhas, muitas localizadas em áreas de difícil acesso, onde o deslocamento depende,
exclusivamente, do ciclo da maré.
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Mas as diﬁculdades geográﬁcas são vencidas
por essas mulheres de ﬁbra, que atuam onde não há
médicos, nem postos de saúde.
Dessa forma, contribuem de forma decisiva, com a
diminuição da mortalidade infantil e materna. Mulheres
que trazem de gerações antecessoras a arte de partejar.
Ao levar em consideração práticas e conhecimentos populares, o Projeto ajuda a resgatar a auto-estima
tanto das proﬁssionais do parto, quanto da população
que a elas recorre.
E na medida em que reconhece legalmente a
existência da proﬁssão, o Projeto Parteiras Tradicionais
do Amapá garante, efetivamente, cidadania a essas
proﬁssionais da saúde.
Não podemos apontar quanto vale um dom oferecido por Deus. Mas, para as parteiras de regiões
pobres do Brasil, custa muito pouquinho dentro do
quadro de simplicidade em que vivem tantas famílias...
Uma galinha, umas frutas de lembrança, um sorriso
de gratidão à única mão estendida num momento tão
sublime da vida da mulher.
Mas é preciso ir à frente e efetivar o reconhecimento dessa atuação e promover seu pagamento
através do Sistema Único de Saúde, como legítima
assistência ao parto.
Estima-se ainda que existam 60 mil parteiras
tradicionais no Brasil, 40 mil delas nas regiões Norte
e Nordeste. E qual é o valor econômico de cerca de
30.000 partos por ano acompanhados pelas parteiras?
Mesmo tratando-se de um direito constitucional
assegurado, boa parte das mulheres não tem acesso
real à assistência institucional ao parto.
Comunidades rurais na sua maioria, quer pela
falta de assistência médica e pela distância dos centros
de saúde, vivem em situação de isolamento, por isso
o trabalho da parteira torna-se indispensável nessas
comunidades.
Por ﬁm eu gostaria de registrar que o 5 de Maio,
Dia Internacional da Parteira, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde em 1991, para salientar a
importância do trabalho das parteiras em todo o mundo.
E para os que torcem o nariz, só precisamos
lembrar as falhas no sistema de saúde, acompanhado das desigualdades sociais e regionais presentes
principalmente na zona rural, razões que consolidam
a importância da ﬁgura das parteiras e sua persistência em pleno século XXI.
Fica aqui pois nossa saudação à data e às homenageadas . Mulheres de muita ﬁbra, de muita coragem, que representam uma verdadeira ponte entre
a sabedoria antiga e a vida moderna.
Era o que tínhamos a registrar. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento V. Exª, Senador Geovani Borges,
que faz uma justa homenagem às parteiras, e ajuda
nessa marcha, valorizando as mulheres. Então, meus
cumprimentos.
O seu pronunciamento será, com certeza, publicado na íntegra.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, por permuta realizada com o
Senador Wellington Dias.
Depois, será um líder. Como os outros dois não estão, provavelmente será V. Exª, Senador Itamar Franco.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, hoje pela
manhã, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, tivemos a
oportunidade de ouvir o Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, que fez uma brilhante exposição sobre a
realidade da saúde e os planos que ele tem para mudar
para melhor o quadro nosso da saúde pública no Brasil.
E naquela ocasião eu ﬁz comentários sobre o
que é uma constatação nacional, de que os serviços
públicos de saúde estão realmente um caos e um caos
por várias razões, e aí ﬁca aquela dicotomia, uns que
acham que é porque falta dinheiro porque se tirou a
CPMF, outros que acham que falta boa gestão e também
aqueles que acham, como eu, que o maior problema
é a corrupção. E até ﬁz um apelo ao Ministro, que ele
comece por consertar uma unidade da Federação que
é fácil porque é pequena, é a minha. Roraima é o menor Estado em termos populacionais, no entanto, é o
campeão de corrupção em saúde. E eu pedi então ao
Ministro que ele comande uma força tarefa porque na
Funasa, lá em Roraima, um superintendente foi preso,
com vários milhões de reais em casa, e constadas uma
série de irregularidades, ele inclusive era funcionário
do Ministério da Saúde e foi demitido, e hoje ocupa
um cargo de conﬁança em outro órgão em Roraima,
e o atual já foi preso por uma outra operação da Polícia Federal, também por desvio de recursos públicos.
No Estado a coisa ainda é pior. Agora mesmo,
o Ministério Público Federal, o Ministério Público estadual e o Tribunal de Contas constataram uma série
de irregularidades. A Polícia Federal fez uma operação e, preliminarmente, há um roubo de trinta milhões
de reais só na saúde estadual, com recursos federais
também envolvidos.
Se o problema de corrupção no meu Estado ﬁcasse só na saúde, já seria terrivelmente lamentável.
É o que eu sempre digo: corrupção em qualquer área
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é horrível, mas na saúde deveria ser considerado crime hediondo, porque está tirando a vida das pessoas,
tirando o direito à saúde das pessoas.
Eu agora tomei conhecimento, Senador Paim, de
um quadro gravíssimo no meu Estado. O Governo do
Estado, hoje, segundo dados de uma página do Banco Central, de fevereiro deste ano ainda, tem dívidas
contraídas no valor de 1 bilhão, 189 milhões e 784 mil
– o Estado, repito, menos populoso do Brasil.
Pois bem, um desses empréstimos foi feito com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES – para o programa chamado Programa Emergencial de Financiamento. Foi feito quando?
Em agosto do ano passado, às vésperas da eleição.
Emergencial mesmo, quer dizer, precisava emergencialmente de recursos. E o que foi feito?
Recebi aqui documento que dá uma síntese da
maracutaia, da roubalheira que está sendo feita até
com os empréstimos que foram tomados. Uma parte
desse empréstimo foi de 99 milhões para a Companhia Energética de Roraima. O objetivo do contrato que
está sendo questionado com esse dinheiro é execução de obras e serviços de engenharia, fornecimento
de equipamentos para revitalização e ampliação das
instalações do sistema elétrico, para interiorização de
energia de Boa Vista a Rorainópolis.
Interessante que a emissão da ordem de serviço
foi feita no dia 10 de agosto. Veja bem, o empréstimo
tinha acabado de ser feito e já se deu uma ordem de
serviço e, no mesmo dia, foi publicado no Diário Oﬁcial do Estado. Veja bem, a ordem de serviço no dia
10 de agosto; a nota de empenho no dia 10 de agosto,
e a primeira fatura emitida no dia 8 de setembro, no
valor de 14 milhões e 500 mil reais. Emitida no dia 8
e paga no dia 9.
Portanto, um dia depois da emissão da mesma.
Veriﬁca-se que 28 dias após a emissão da
ordem de serviço é faturado o valor correspondente a 23% do valor total da obra, que é de
R$64.362.429,95 [dos R$99 milhões contraídos
do BNDES. Como o prazo para execução total
dos serviços é de 540 dias em apenas 28 dias
faturou-se o equivalente a 121 dias de serviço.
Veja, era uma emergência que o Governador tinha de ter dinheiro para a campanha. Vou continuar
aqui explicando:
Vale observar que a proposta apresentada pela empresa há cotações absolutamente
destoantes das regras estabelecidas na ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Exemplos:
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– Desmatamento e limpeza de faixa de
servidão a unidade deveria ser hectare, entretanto a proposta apresenta a unidade km;
– Execução de fundações das estruturas,
que deveria ser medido em metro cúbico, está
medida em km;
– Cabo condutor deveria ser medido em
tonelada, está medido em km;
– Isoladores que deveriam ser medidos
em unidade esta medidos em km.
Essas distorções acontecem porque conforme convocação do Poder Legislativo de RR
o Secretário de Infra Estrutura e a Presidente
da CER conﬁrmaram que nenhuma destas
pastas fez o orçamento básico da obra.
Ora, a CEER, a companhia energética, contraiu
o empréstimo e a Secretaria de Infraestrutura é quem
iria fazer os procedimentos para a execução da obra,
contratando empreiteiras. Então, se nenhuma dessas
instituições fez o orçamento básico, a coisa é muito
preocupante,
(...) pois o orçamento básico é algo indispensável para a feitura de um contrato dessa
magnitude, mesmo assim ﬁcaram de mandar
ao Poder Legislativo em 15 dias os custos
básicos da obra, passados 6 (seis) meses e
nada, porque o orçamento que existe só é o
da empresa com um superfaturamento elevadíssimo [É até uma redundância: superfaturamento elevadíssimo.]
Pesquisando os critérios que o sistema
Eletrobrás adota para orçamento em rede cujos
custos são avaliados em MVA, custando cada
um deles R$720.796,00 como essa linha de
transmissão é de 30 MVA pelo sistema Telebrás ela custaria R$21.623.880,00. (...)
Detalhando a fatura de R$14.498.112,98
conforme o sistema SEFAZ onde se encontra
a emissão de Notas Fiscais observa-se que
foram registradas 10 notas ﬁscais destinadas à Empresa SME Sociedade de Montabtem e Engenharia sendo 6 (seis) Notas emitidas em RR para a mencionada empresa e
quatro notas emitidas fora do Estado para a
[mesma] empresa. Totalizando todas as notas
(R$633.233,50), observa-se uma diferença [...]
entre o faturamento e o comprovadamente adquirido, só para exempliﬁcar: um dos insumos
mais importantes na construção da rede é o
cabo. Pois bem, o Estado pagou 257.864kg, e
a empresa comprova a aquisição de 46.807kg.
Portanto, uma diferença entre o pago e o com-
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prado de 211.067kg, ou seja, 81,85% entre o
pago e o comprado.
O que é certo, para deixar em português claro,
já que essa informação que recebi parece muito técnica, é que o Tribunal de Contas do Estado já está
investigando. Mas estou fazendo aqui esta denúncia
não porque eu não conﬁe que o Tribunal de Contas
vá levar à frente, até por que o Tribunal de Contas já
encaminhou para inquérito policial, mas eu quero que
seja envolvido também o Ministério Público Federal, a
Controladoria-Geral da União e todos os órgãos de ﬁscalização. Não é possível que um Estado como o meu,
que tem carências de toda ordem – é só olhar os indicadores – esteja a dever um bilhão e duzentos milhões
de reais, e o dinheiro que está sendo contraído tenha
sido usado na campanha, para ﬁnanciar a campanha
do Governador, que, aliás, é outro caso escandaloso.
O Governador já foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Está no cargo por uma liminar obtida
no TSE. Repito: uma liminar legal. Mas há outros 30
processos, Senador Paim, para serem julgados, e não
são julgados porque a composição do Tribunal Regional
Eleitoral não está completa – nem, portanto, o embargo
desse processo em que ele foi cassado, nem os outros
em que ele poderá ser cassado, e vai ser cassado. E
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por que não está completo? Porque falta a nomeação
do juiz indicado pela OAB, o advogado que será juiz
durante dois anos.
Quero aqui reiterar o apelo à Presidente Dilma
para que o nomeie. Esse juiz já está lá no palácio, o
nome dele passado pelo crivo da OAB, do TRE, do TSE,
do Ministério da Justiça, e falta apenas a nomeação.
Enquanto isso, o Governador continua assaltando
o Estado, o que, aliás, começou desde quando assumiu
o cargo, com a morte do governador titular, em 2007.
E esse caso aqui da CEER, estou com outros
documentos aqui, vou encaminhá-los para que sejam
tomadas as providências, principalmente o que já foi
feito pelo Tribunal de Contas do Estado, para que seja
esclarecido, porque é uma indignidade. Este Governador realmente não está nem aí para a população do
meu Estado, está roubando de maneira aviltante e, pior,
roubando dinheiro da saúde, da educação e, agora,
também da infraestrutura, na parte de energia elétrica.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI,
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art.210, inciso
I e §2º do Regimento Interno.)
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O objeto do contrato ora questionado é o seguinte:
Execução de obras e serviços de engenharia,
fornecimento de equipamentos para revitalização e
ampliação das instalações do sistema elétrico para interiorização de energia de Boa Vista a Rorainópolis, a
emissão da Ordem de Serviço nº 67/10 foi emitido em
10-8-2010, e publicado no Diário Oﬁcial do mesmo
dia. A Nota de Empenho nº 542 também de 10-8-2010
a primeira fatura emitida foi em 8-9-2010 no total de
R$14.498.112,98 e paga em 9-9-2010, portanto um dia
depois da emissão da mesma. Veriﬁca-se que 28 dias
após a emissão da ordem de serviço é faturado o valor
correspondente a 23% do valor total da obra que é de
R$64.362.429,95, como prazo para execução total dos
serviços é de 540 dias em apenas 28 dias faturou-se
o equivalente a 121 dias de serviço.
Vale observar que a proposta apresentada pela
empresa há cotações absolutamente destoantes das
regras estabelecidas na ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas.
Exemplos:
– Desmatamento e limpeza da faixa de servidão
a unidade deveria ser hectare, entretanto a proposta
apresenta a unidade Km;
– Execução de fundações das estruturas que deveria ser medido em metro cúbico está medida em Km;
– Cabo condutor deveria ser medido em tonelada
está medido em Km;
– Isoladores que deveriam ser medidos em unidades estão medidos em km.
Essas distorções acontecem porque conforme
convocação do Poder Legislativo de RR o Secretário
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de Infraestrutura e a Presidenta da CER conﬁrmaram
que nenhuma destas pastas fez o orçamento básico
da obra, algo muito preocupante, pois o orçamento básico é algo indispensável para a feitura de um contrato
desta magnitude, mesmo assim ﬁcaram de mandar
ao Poder Legislativo em 15 dias os custos básicos da
obra, passado 6 (seis) meses e nada, porque o orçamento que existe só é o da empresa com um superfaturamento elevadíssimo.
Pesquisando os critérios que o sistema Eletrobrás
adota para orçamento em rede cujos custos são avaliados em MVA, custando cada um deles R$720.796,00
como essa linha de transmissão é de 30 MVA pelo
sistema Telebrás ela custaria R$21.623.880,00.
Olhe que diferença
Detalhando a fatura de R$14.498.112,98 conforme o sistema Sefaz onde se encontra a emissão
de notas ﬁscais observa-se que foram registradas 10
notas ﬁscais destinadas a Empresa SME – Sociedade de Montagem e Engenharia, sendo 6 (seis) notas emitidas em RR para a mencionada empresa e 4
(quatro) notas emitidas fora do Estado para a empresa
supracitada. Totalizando todas as notas R$633.233,50
observa-se uma diferença viltante entre o faturamento
e o comprovadamente adquirido, só para exempliﬁcar:
um dos insumos mais importantes na construção de
rede é o cabo, pois bem, o Estado pagou 257.874Kg
e a empresa comprova a aquisição através das notas
de 46.807Kg, portanto uma diferença entre o pago e
o comprado de 211.067Kg, ou seja, 81.85% entre o
pago e o comprado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, pela sequência, como já
está no plenário, ao Senador Eunício Oliveira, pela
Liderança do PMDB. Em seguida, falará o Senador
Aloysio Nunes Ferreira, como inscrito e, depois, será
V. Exª, Senador Itamar, como Líder.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o objetivo da minha fala de
hoje é, em primeiro lugar, saudar os participantes da
14ª Marcha dos Prefeitos, que acontecerá na próxima
semana aqui em Brasília, com a participação de mais
de quatro mil prefeitos de todo o Brasil.
Quero também registrar o papel importante que
exerce a nossa conterrânea Eliane Brasileiro, Prefeita
de General Sampaio e Presidente da Associação dos
Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará, a nossa
Aprece.
A marcha deste ano, Sr. Presidente, pretende
estabelecer uma nova relação do movimento municipalista com o Governo Federal.
Serão discutidos aqui temas fundamentais, como
a divisão dos royalties do petróleo e a regulamentação
da Emenda Constitucional nº 29.
Na prática, o atual modelo federativo sacriﬁca
demasiadamente os Municípios brasileiros, com a
constante transferência de atribuições, sem o respectivo repasse dos recursos para custeá-las.
No Ceará, a situação de vários Municípios é extremamente preocupante. Uma das questões mais inquietantes hoje, no Estado, é o prazo de validade dos
restos a pagar dos Municípios cearenses.
Temos notícia de que o Governo Federal está
tentado ajeitar a situação, mas é preciso renegociar,
Sr. Presidente, alguns prazos para que diversos projetos de cidades cearenses e de todo o Brasil não sejam afetados.
O Governo Federal deveria fazer uma análise
mais apurada, avaliar caso a caso e oferecer soluções
para os referidos contratos. E assim, efetivamente, resolver um sério problema que aﬂige demasiadamente
os gestores municipais.
Outra questão importante está na área da educação. Com a mudança dos critérios de complementação do Fundeb e a consequente redução, justa, da
jornada de trabalho da categoria, os Municípios são
obrigados a contratar mais professores. No entanto, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem o recebimento
da complementação dos recursos, a gestão política
educacional municipal ﬁca praticamente inviabilizada.
É preciso encontrar uma saída também para uma
portaria da Aneel que está transferindo para os Muni-
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cípios, pelo menos no meu Estado, custos extras na
área de iluminação pública.
No Ceará, a maioria das cidades não possui
pendências junto à Caixa Econômica Federal, mas,
ainda assim, os principais ministérios não liberam os
recursos tão esperados pelas populações carentes das
pequenas cidades do interior do Estado.
É preciso que a gente encontre uma solução para
renegociar alguns prazos, para que diversos projetos
das cidades do meu Estado e do Brasil inteiro não sejam
afetadas. É preciso estabelecer um cronograma que
seja viável, que não prejudique os projetos em andamento e mantenha a população das cidades atendida.
E é este o apelo, Sr. Presidente, que venho aqui
a esta tribuna fazer em nome do Estado do Ceará.
E eu queria registrar também que, nesta manhã
de hoje, tivemos uma audiência com o Ministro Alfredo
Nascimento – e eu estive nesta tribuna há poucos dias
fazendo uma cobrança muito veemente ao Ministro
dos Transportes e ao diretor-geral do Dnit. Mas, hoje
pela manhã, ele recebeu a mim e a toda bancada cearense e fez uma auto-crítica, dizendo a todos nós que
iria avocar para si essa questão das estradas federais
serem resolvidas no Estado do Ceará.
Eu não poderia deixar de estar nesta tribuna e
registrar a maneira como o Ministro nos recebeu, a
forma veemente como ele colocou as coisas e as pendências existentes no Estado do Ceará referentes às
estradas federais, que estão intransitáveis. Os ônibus,
inclusive, estão desviando por outras BRs estaduais,
por não haver condição de tráfego naquele Estado. Ele
convidou todos os representantes da Bancada do Estado do Ceará e avocou para si todas as decisões para
que os assuntos pendentes em matéria de execução
pudessem acontecer nas estradas federais.
Da mesma forma que vim aqui cobrar do Ministro Alfredo Nascimento e do Presidente do Dnit, venho
aqui hoje agradecer a forma verdadeira, coerente e
transparente como ele tratou os interesses da bancada cearense no que se refere às estradas federais no
meu Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento o Senador Eunício Oliveira.
Como orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Itamar, V. Exª
falará em seguida, mas, se quiserem trocar, para mim
é indiferente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Paim, antes disso, eu gostaria de pedir a V.
Exª, esqueci de fazê-lo quando eu estava na tribuna,
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a transcrição dos documentos a que me referi durante
o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma regimental, com
certeza absoluta.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, cedo, com o maior prazer, ao Presidente Itamar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Então, invertemos a ordem. Falará primeiro, como
Líder do PPS, o Senador Itamar Franco. Em seguida,
o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu queria agradecer ao Senador Aloysio
a oportunidade e a gentileza para que eu possa falar
antes dele. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu queria comentar a fala do Ministro Mantega na Comissão de Assuntos Econômicos.
Essa fala não surpreendeu ninguém, pois, em linhas
gerais, como sempre, o Sr. Ministro nada revelou de
novo. A única surpresa foi a aﬁrmação de que a gestão Lula não deu continuidade à política econômica do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Sr. Presidente, não me cabe aqui defender o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele tem seus
líderes aqui na Casa e tenho certeza de que eles farão
a defesa do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Mas seria interessante que se ouvisse o Presidente do
Banco Central à época do Presidente Fernando Henrique Cardoso sobre o que ele pensa, a exemplo do que
faz o Ministro Mantega, dos oito anos do Governo Lula.
É apenas uma sugestão, quando vejo aqui o
nosso nobre e querido companheiro Senador Aloysio.
O Ministro ainda, Sr. Presidente, usou de um clichê que já está sendo disseminado no Congresso e em
parte da imprensa, de que os problemas da economia
brasileira são bons problemas.
Sr. Presidente, será que a inﬂação é um bom problema para o País? No meu tempo, não era. Ao que
parece, para o Ministro Guido Mantega, a inﬂação é
um bom problema.
Nós acabamos de ouvir aqui o Senador Eunício,
do Ceará, reclamando das estradas federais e dizendo
que foi atendido por S. Exª, o Ministro dos Transportes.
Se nós de Minas fôssemos falar das estradas federais,
Sr. Presidente! Lá temos a maior malha rodoviária do
País, abandonada totalmente. Talvez seja um bom
exemplo para S. Exª, o Ministro Guido Mantega, quando diz que são bons problemas.
Além das falas padronizadas dos ministros e de
alguns parlamentares governistas, chamou a atenção
três reveladores atos falhos.
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O primeiro deles deu-se quando, questionado
sobre a interferência do Governo na gestão da Vale,
aﬁrmou que o Governo é sócio da Vale. Ora, quem é
sócio da Vale é o Estado, e não o Governo. Essa fala
conﬁrma a pretensão do partido do Governo de privatizar para si o Estado brasileiro.
Aﬁrmou também “que Lula poderia ter retaliado a
Vale”. Trata-se de um pensamento totalmente totalitário,
que revela a confusão intencional que esse Governo
faz dos signiﬁcados de Estado, Nação e Governo.
Mais a frente, disse o Ministro que, em 2010, não
se podia cortar despesas. O Ministro não explicou o
porquê, embora todos saibam ser o motivo inteiramente
eleitoral, estar as torneiras abertas no ano de 2010, a
razão da inﬂação de 2011. O Governo não admite isso
e, de quebra, ainda culpa a oposição, criando mais um
clichê: “a culpa pela inﬂação é da oposição, que está
criticando a política econômica”.
Sr. Presidente, aqui vem um assunto interessante. O Congresso Nacional aprova o orçamento.
Infelizmente, ainda não temos um orçamento impositivo. Na minha época de Presidente da República, às
vezes, eu lembrava da necessidade de o Congresso
ter um orçamento impositivo. Ainda não temos. Mas o
que é importante é que nós não estamos contra que
a Presidente da República faça seus ajustes, os seus
contingenciamentos.
O que a gente estranha é que ela faça isso, e o
Orçamento, que foi aprovado pelo Congresso Nacional,
não volte ao Congresso para que este aprove ou não
essas interferências do Poder Executivo.
É de se estranhar exatamente, Sr. Presidente,
porque a parte mais importante do Legislativo é o seu
Orçamento, e o Congresso assiste tranquilamente
quando ela diz que vai cortar R$50 milhões. Ela faz
o que quer com esse valor. Por que não se envia ao
Congresso para que este aprove ou não o corte desses R$50 milhões que Sua Excelência a Presidenta
da República pretende?
Queria apenas recordar hoje, Sr. Presidente, um
trecho do artigo do antigo Ministro Delﬁm Netto. É claro
que temos essa ou aquela discordância do artigo de
S. Exª. Mas ele diz algo interessante:
Em princípio, o Banco Central só tem
um instrumento, a taxa de juros de curto prazo, com que ele espera manobrar a de longo
prazo e controlar o consumo e o investimento.
Continua o Ministro Delﬁm Netto:
O mundo é mais complicado do que parece. Há sérias dúvidas de que o BC possa
fazê-lo sem o suporte da política ﬁscal e de
medidas monetárias não convencionais.
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Sr. Presidente, vou terminar, respeitando evidentemente o tempo, para, mais uma vez, dizer quais são
os bons programas da economia brasileira. Aqui, não
só nesta Casa, mas de um modo geral, ninguém reconhece o que os outros Governos ﬁzeram.
No meu caso, já estou acostumados com isso.
Não tem importância. Mas, Sr. Presidente, não é possível que assistamos calados – digo, mais uma vez,
com todo o respeito, ao PSDB. Precisamos defender
os Governos e o exercer em momentos difíceis. Cada
um de nós fez o que era possível à sua época.
Acreditar novamente – e insisto nisso – que o
Presidente Lula inventou o Brasil e que nunca antes
fez-se nada neste País, Sr. Presidente? Nós estamos
sabendo que isso não é uma verdade, que a todo o
momento deverá ser repetida para a opinião pública.
Os bons exemplos e os bons problemas que o
Ministro Mantega quer trazer ao País possivelmente devem ser bons para ele, mas não para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Depois da fala do ex-Presidente e Senador da
República Itamar Franco, passamos a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo,
como orador inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
em primeiro lugar, uma constatação de coincidência
de pontos de vista, que muito me orgulha: coincidência
de ponto de vista com o Senador e Presidente Itamar
Franco sobre aquilo que acabou de expor no seu pronunciamento, como líder.
Eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, que, efetivamente, concordo com S. Exª e que, ontem, durante a
audiência pública, eu polemizei – e duramente – não
apenas com o Ministro, mas também com os porta-vozes mais salientes do governismo, em relação a
exatamente esses três pontos que O Presidente Itamar
Franco mencionou: a desvalorização de tudo o que se
fez antes do PT, da estabilização pela qual S. Exª e o
Presidente Fernando Henrique foram os grandes responsáveis; o ato falho, talvez, do Ministro em relação
à Vale, que revela um fundo autoritário de pensamento
– que, aliás, não condiz com a conduta prática do Ministro – quando diz que o Governo poderia ter retalhado a Vale para forçar a substituição do Presidente da
época; e igualmente uma polêmica dura, e talvez até
acima do tom, quando uma nobre Senadora da base
do Governo atribuiu – assim, pelo menos, eu entendi
– parte da culpa pela escalada inﬂacionária às críticas
da oposição. Exatamente esses três pontos foram objeto de resposta veemente da minha parte e também
da parte do Senador Alvaro Dias.
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É exatamente sobre o problema da inﬂação, por
onde S. Exª começou, que eu gostaria de falar nesta tarde, no Senado. O Ministro Guido Mantega, num
determinado momento da sua apresentação, disse o
seguinte: “não fossem os combustíveis e os alimentos, a inﬂação estaria muito mais perto do centro da
meta”. Acontece que os combustíveis e os alimentos
estão pressionando a inﬂação – e pressionando muito,
muito fortemente.
Vamos falar apenas nos combustíveis nesta tarde.
O preço dos combustíveis disparou. Isso é conhecido por todos, tanto o da gasolina, quanto o do álcool.
O álcool, em Brasília, já ultrapassou R$2,60 o litro, e a
gasolina – abasteci o meu carro, nesse último ﬁm de
semana em Brasília – R$3,00 o litro. Evidentemente, os
consumidores reclamam dos preços que pressionam
o Governo e preocupam toda a sociedade.
Mas o que é mesmo que está acontecendo? A
gasolina, no País, já faz muito tempo, é cara, apesar
de sair das reﬁnarias da Petrobras cerca de 25% mais
barata do que a que sai das reﬁnarias nos Estados Unidos. A gasolina brasileira para o consumidor é a mais
cara das Américas, segundo uma pesquisa recente de
uma consultoria norte-americana AIRINC – Associates for International Research, Inc. especializada em
preços globais.
Apenas para que os meus colegas tenham ideia,
se ainda não têm essa informação, o preço médio da
gasolina na capital paulista era, no momento da pesquisa, US$1.73, cotado o dólar a R$1,67. Esse valor
é 70% maior do que a gasolina em Nova Iorque, e
105% mais alto do que a gasolina na Rússia. Para ﬁcarmos aqui na América Latina, a gasolina no Chile
custa US$1.57.
E por que a gasolina brasileira é tão cara? Há
vários fatores: conjunturais e estruturais. A gasolina é
cara, porque carrega evidentemente um peso tributário enorme, beira a 60% do valor o litro de gasolina
pago pelo consumidor. Nós só perdemos para alguns
países da Europa que fazem uma política tributária
gravando a gasolina com o propósito de desestimular
o uso dos automóveis.
Nesses impostos, estão incluídos vários tributos.
Nessa carga tributária, estão incluídos vários tributos,
contribuições, PIS, Coﬁns, a Cide, o ICMS, que é controlado pelos Estados. A Cide funciona, como todos nós
sabemos, como um colchão para, digamos, moderar
as ﬂutuações quando sobe muito o preço da gasolina
no mercado internacional. E o ICMS tem as suas alíquotas, muitas vezes, excessivamente elevadas pelos Estados, premidos que são pela erosão das suas
receitas tributárias em favor da concentração dessas
nos cofres da União.
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Mas há também razão que diz respeito à estrutura, à escassez, à carência de produção, o que nos
leva a constatar a precariedade do planejamento do
Governo nessa matéria nos últimos tempos.
Vejam, a gasolina, a produção de derivados do
petróleo, de combustíveis pela Petrobras não está
acompanhando o aumento da demanda.
No ano passado, o País consumiu 117 milhões
de metros cúbicos de derivados de petróleo usados
para combustível, ou seja, 11% a mais do que produziu. Nós estamos consumindo mais gasolina e diesel
do que produzimos.
Nós não temos reﬁnarias suﬁcientes, apesar das
obras das reﬁnarias ter sido muito alardeado pela então
candidata Dilma que havia sido anteriormente a grande gestora do Governo, Ministra de Minas e Energia.
Apesar de todo esse alarde, nós não temos reﬁnarias
suﬁcientes para atender o crescimento da economia.
A Petrobras tem quatro reﬁnarias em construção,
mas a produção dos derivados só deve crescer mesmo
em 2013, daqui a dois anos. Até lá, seguramente vamos
ter que conviver com problemas de abastecimento, de
preço elevado, que obriga a Petrobras a importar, aumentar sua importação de gasolina, agravando com
isso a condição cambial do Brasil.
Ora, mas neste momento existe um fator conjuntural também que inﬂui fortemente sobre o preço da
gasolina, que é a escassez de álcool.
O álcool está com o preço muito alto e há risco de
desabastecimento em muitos postos, de modo que os
consumidores migram para a gasolina, dado a grande
proliferação dos automóveis ﬂex.
Ora, essa escassez de álcool ocorre logo depois
que o Governo assumiu, – com muito orgulho, é justo
o orgulho que temos do nosso parque industrial produtor de álcool e do nosso complexo sulcroalcooleiro-, o papel de grande vendedor de etanol no mundo.
Vamos vender etanol no mundo inteiro. Vamos
trabalhar com os Estados Unidos, falar com o Presidente americano para que abra as fronteiras do seu
País ao etanol brasileiro”. Enquanto isso, está faltando
álcool no Brasil. Nós tivemos que importar álcool agora,
nessa crise de escassez de álcool.
Agora, por que falta álcool na bomba de combustível? As razões são muitas, mas, evidentemente, uma
é que houve queda na produção, houve uma quebra
de safra da cana, houve uma diminuição do ritmo de
investimento das indústrias processadoras da cana para
a produção de álcool e de açúcar, em razão da crise
de 2008. Só agora, as empresas começam a colocar
esses planos em execução.
Mas isso revela também uma falta de planejamento do Governo, de previsão do Governo. Ora, se-
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gurança energética é um fator chave não apenas na
produção econômica, mas na vida das pessoas. E o
Governo descuidou, nos últimos oito anos, dessa segurança energética. Por quê? Era evidente que faltava,
no Brasil, uma política de estoques reguladores para
a produção, para compensar período de escassez de
uma commodity agrícola que está sujeita às variações
do tempo, às intempéries, à quebra de safra. Faltou uma
política – que há muito tempo os produtores de álcool
reclamavam – de formação de estoques reguladores.
Ao mesmo tempo em que o Governo brasileiro,
estimulou a produção de carros ﬂex e portanto era
previsível o aumento da demanda por álcool, faltou
política que incentivasse o aumento da produção e,
inclusive, estimulasse as empresas produtoras de álcool a investir na produção como forma de aumentar
a sua rentabilidade.
Nós temos, hoje, muitas usinas que produzem
energia a partir da queima do bagaço de cana e produzirão muito mais quando chegar a um ponto de desenvolvimento industrial com tecnologia – que hoje
ainda está conﬁnada aos laboratórios – de produção
de etanol a partir da fratura da molécula dos vegetais,
que permitirá a produção de álcool a partir da palha
da cana, a partir de madeira. Ora, faltou ao Governo,
do ponto de vista da ação governamental, uma política que estimulasse a produção de energia como
forma de essas empresas produtoras de álcool e de
açúcar terem recursos próprios para investir na sua
própria produção. Veja, e o que falta para isso? Falta
ﬁnanciamento para repotencialização das caldeiras,
para a aquisição de novas caldeiras e falta também
a disciplina de uma questão-chave, que é o acesso
da energia elétrica produzida nas reﬁnarias às redes
de transmissão. Não é uma questão planetária, mas
demandaria dedicação do Governo e propiciaria um
enorme salto na produção de energia elétrica a partir
da queima do bagaço de cana.
O Governo, em determinado momento, ﬁcou tentado a demonizar o setor sucroalcooleiro: “Está faltando
álcool porque as usinas estão produzindo açúcar”. Ora,
Sr. Presidente, a margem de ﬂexibilidade de uma usina que produz álcool passar a produzir açúcar é muito
pequena, é em torno de 6%. Então, houve quebra de
safra na Índia, aumentou o preço do açúcar. É natural que as usinas procurem produzir açúcar, sobretudo, diante da incerteza do mercado interno do álcool,
uma vez que o Governo manipula o preço da gasolina.
Sem segurança de que terá um mercado organizado
e razoavelmente competitivo, as indústrias do setor
sucroalcooleiro, em determinado momento, migraram
para a produção de açúcar. Mas essa margem de imigração é muito pequena, não vai, como já disse, além

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de 6%. Então, não é por aí, com a demonização do
produtor do açúcar e álcool, que o Governo vai nos tirar dessa enrascada; é, sim, produzindo políticas que
estimulem, ao mesmo tempo, a produção de açúcar e
a produção de álcool. Temos tecnologia, terra férteis,
capacidade empresarial, há mais de 500 anos, é uma
produção tradicionalíssima do Brasil. É perfeitamente
possível fazermos as duas coisas ao mesmo tempo:
produzirmos açúcar e produzirmos álcool, desde que
haja planejamento, estoques reguladores, estímulos
creditícios e estímulos ﬁscais, para que possamos desenvolver, ainda mais, esse extraordinário patrimônio
que o Brasil tem, que é seu complexo sucroalcooleiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas para terminar, Sr. Presidente.
O meu receio é o de que o Governo, ao procurar
interferir na questão, faça-o de maneira atabalhoada,
com controles, com restrições, e aí o risco é matar a
galinha dos ovos de ouro. Um setor que precisa de
estímulo se vê alvo de medidas punitivas, coercitivas,
regulamentos burocráticos que só farão complicar uma
situação que já é, por si só, bastante complicada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª ainda dispunha de dois minutos. A Presidência agradece a V. Exª.
Passamos, de imediato, a palavra ao Líder do
PT, Senador Humberto Costa. Em seguida, falará a
Senadora Angela Portela.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho à tribuna na tarde de hoje,
primeiro, para reaﬁrmar aqui, mais uma vez, a nossa
preocupação com os acontecimentos no Estado de
Pernambuco nos últimos dias, onde uma quantidade
imensa de chuvas está atingindo as mesmas regiões
que, há dez meses, sofreram fortemente com as precipitações, que geraram um quadro profundamente
desolador. Agora, quando o processo de recuperação
está ocorrendo, nós somos novamente alvos da fúria
da natureza.
Hoje, o Governador Eduardo Campos está em
Brasília. Toda a Bancada de Pernambuco, daqui a
pouco, às 17 horas, vai-se dirigir com ele ao Palácio
do Planalto para conversar com o Secretário-Geral da
Presidência e tentar uma conversa também com a Presidenta Dilma, mas cumpro o meu dever de informar a
situação a esta Casa e de pedir aqui a solidariedade
do Congresso e de todos os nossos Pares, porque de
fato é uma situação de calamidade pública com enorme sofrimento para a nossa população.
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Mas quero também, na tarde de hoje, aqui fazer
um registro de um importante momento para o Congresso e para a saúde do Brasil. Hoje pela manhã o
Ministro Alexandre Padilha esteve na Comissão de
Assuntos Sociais e realmente conseguiu atender as
expectativas de todos aqueles que lá estavam, não
somente pelo seu preparo, pela sua capacidade de articulação política, mas também principalmente por ter
dado uma demonstração clara de que tem um projeto
bastante deﬁnido, tem objetivos estratégicos bastante
claros e fortemente fundamentados na realidade da
saúde do nosso País.
Particularmente, eu que fui Ministro da Saúde e
conheço a complexidade do trabalho naquela pasta,
senti bastante segurança por parte dele e, acima de
tudo, segurança também em relação aos objetivos
estratégicos que vem buscando cumprir. Lá foram
elencados vários pontos em que pudemos identiﬁcar
realmente tudo aquilo que o Sistema Único de Saúde
precisa para avançar, para evoluir, e que tem sido objeto dessas preocupações que o Ministro Alexandre
Padilha nos trouxe.
E o mais importante é que esses objetivos estão baseados num quadro, num cenário da realidade
brasileira, que é, de fato, ﬁdedigno em relação aos
problemas que nós temos hoje.
Lá, claramente, manifestaram-se as preocupações de melhorar a qualidade da gestão. Sabemos
que de fato no Brasil nós temos problemas na gestão
do Sistema Único de Saúde. Existem, de fato, ralos,
inoperância, ineﬁciência e há uma preocupação do
atual Governo e do seu Ministro da Saúde em procurar
enfrentar esse problema por meio de vários mecanismos. Há o objetivo de adquirir melhor os insumos, de
realizar parceiras público-privadas para a produção
de medicamentos e a contratação do Indg, que muitos aqui conhecem e sabem que hoje é uma instituição importante no estudo e na aplicação de medidas
para a gestão pública.
Lá, também tivemos a oportunidade de discutir a questão que me parece ser, hoje, a mais crucial
para o sistema de saúde e que pretendo trazer para
ser discutida aqui.
Temos enormes projetos, sabemos tudo o que é
necessário. É preciso ampliar a formação de proﬁssionais no Brasil, particularmente proﬁssionais médicos,
é preciso, como foi dito aqui, melhorar a gestão, é preciso ampliar o acesso a diversas políticas...
Fiquei extremamente satisfeito ao ver a ampliação de programas, de propostas, de políticas que tive
a oportunidade de criar quando estava no Ministério
da Saúde.
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O Samu vai se tornar um programa efetivamente
universal. O programa Brasil Sorridente, que, quando
começamos a implementar, além da atenção básica,
previa o atendimento de média complexidade, agora
vai incorporar inclusive o atendimento de uma complexidade maior. O Sistema Único de Saúde vai começar
a trabalhar com implante dentário e com ortodontia,
correção de problemas ortodônticos, o que é extremamente importante. Haverá a ampliação do Farmácia
Popular, outro programa que tivemos a oportunidade
de criar quando estávamos no Ministério da Saúde,
que agora passará a distribuir medicamentos para hipertensão e diabetes, num crescimento importante da
sua clientela, além de tantas e tantas coisas.
Para isso, precisamos discutir com seriedade um
assunto importante. Existem problemas de gestão no
Sistema Único de Saúde? Existem. Existe corrupção,
como tem sido denunciado? Existe, embora no passado isso tenha sido muito mais intenso, pois hoje temos mecanismos de controle muito mais efetivos do
que tínhamos há alguns anos. Existem todos esses
problemas, mas não são esses nem os únicos nem
os principais problemas do Sistema Único de Saúde.
O principal problema do SUS hoje é de ﬁnanciamento. Ninguém consegue passar impune a uma
redução de R$40 bilhões ao ano, a que o Ministério
foi submetido com a extinção da chamada CPMF. Os
problemas que enfrentamos hoje são extremamente
graves e terão que ser resolvidos por uma melhor gestão, por um maior combate à corrupção.
Apresentei e vou trabalhar junto a cada um dos
Senadores e das Senadoras aqui para aprovar a nossa proposta de lei de responsabilidade sanitária, cujo
objetivo é exatamente melhorar a gestão, punir o mau
gestor, fazer com que o dinheiro público seja bem
aplicado.
Porém, por mais eﬁcientes que sejamos na tarefa
de melhorar a gestão ou de acabar e combater a corrupção, os recursos para a saúde serão insuﬁcientes.
Eu dizia lá que pode convidar o próprio Gerdau para
ser Ministro da Saúde, porque ele não vai resolver,
pois, sem dinheiro, não teremos condição de resolver.
O Brasil investe em saúde na área pública menos do
que qualquer país que tenha um sistema semelhante,
um sistema universal. Enquanto países que têm sistemas universais, como Canadá, Espanha, Portugal,
etc – todos com menos habitantes do que nós –, não
gastam menos de 70% do gasto total em saúde com
recurso público, no Brasil, no máximo, as melhores
estatísticas falam de 45% de gasto público em saúde
no gasto total.
Portanto, esta Casa, o Congresso Nacional se
verá obrigado a debater esse tema. Precisamos en-
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contrar caminhos e mecanismos para viabilizar concretamente o ﬁnanciamento da saúde no nosso País.
Primeiro, precisamos aprovar a regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29. A Câmara está começando a fazer um esforço para essa aprovação, um
acordo que vai retirar o destaque de criação da CSS,
para que pelo menos obriguemos as Prefeituras, os
governos estaduais e o Governo Federal a gastarem
aquilo que Constituição prevê para os gastos mínimos
em saúde. Segundo, precisamos começar a discutir
onde vamos buscar recursos para ﬁnanciar a saúde
no Brasil. Naturalmente, esse não é um debate fácil.
A sociedade, certamente, não haverá de querer destinar mais recursos para a saúde se não tiver a certeza,
a convicção de que esses recursos serão gastos de
forma adequada.
Por isso, o debate de mais recursos tem que
acontecer com o debate da responsabilidade sanitária, com o debate da melhoria da gestão no nosso
País. E isso é algo que faz parte da plena consciência
que o Ministro Padilha e que o Governo da Presidente
Dilma têm em relação ao tema da saúde. E nós, aqui,
no Senado Federal, temos a possibilidade, a oportunidade e, acima de tudo, a necessidade de cobrar essa
tramitação mais rápida da Emenda nº 29 na Câmara,
da regulamentação e de, assim que para esta Casa
voltar essa proposta, rapidamente votarmos e podermos pelo menos deﬁnir o que são ações e serviços de
saúde, impedindo que governos estaduais, prefeituras
ou até mesmo o Governo Federal incluam como ações
de saúde coisas que efetivamente não deveriam ser
pagas pelo SUS, que deveriam ser garantidas pelo
Estado, mas não pagas pelo SUS.
Saneamento básico é uma ação importante, que
inﬂui na saúde, mas não pode ser ﬁnanciado com recursos da saúde. Nutrição, Bolsa Família, ações assistenciais interferem na melhoria das condições de
saúde, mas não são ações de saúde. Pagamento de
plano de saúde de funcionário público é importante,
mas o sistema de saúde dos funcionários públicos não
atende a toda a população.
E, por último, uma ação fundamental é transformamos num processo justo a relação perversa que
hoje existe entre o setor público e o setor privado. O
setor público gasta pouco, mas ainda subsidia direta
e indiretamente o setor privado. Diretamente, quando
permite que as pessoas que têm seu plano de saúde
possam abater integralmente o gasto com atenção à
saúde suplementar, e indiretamente, quando o SUS
atende exatamente àquelas coberturas de mais alta
complexidade, mais caras, que o setor privado não faz.
Por isso, precisamos estabelecer um sistema de vasos
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comunicantes, mas que a comunicação não seja para
drenar do público para o privado.
Temos, hoje, gargalos no setor público. Na área
emergencial, no atendimento ambulatorial especializado, na área da internação clínica, e por que não
termos, da parte do setor suplementar...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Por que não termos, da parte do setor suplementar, a possibilidade de atender essa demanda, se os
segurados do setor suplementar estão todos agora se
vacinando contra a gripe com recursos ﬁnanciados pelo
setor público, se fazem transplante cardíaco com recursos do setor público, se têm acesso a medicamentos
de alto custo com recursos do setor público? Por que
não aprimorarmos a nossa legislação e fazermos, como
em outros países, uma complementariedade desse
sistema, desses setores, e não esse parasitismo que
existe hoje em nosso País no que se refere ao setor
privado em relação ao setor público?
Pois bem, Sr. Presidente, era o que eu tinha a
dizer, ressaltando aqui o nosso orgulho por termos um
Ministro da Saúde tão bem preparado e que, sem dúvida, haverá de fazer uma grande revolução na saúde
do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Depois da fala do Líder Humberto Costa, passaremos à Senadora Angela Portela.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– E, em seguida, como Líder, falará o Senador Aécio
Neves, para o qual já anuncio a mesma tolerância que
tive com todos os oradores.
Senador Mário Couto, com a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para ter uma informação de V. Exª. São 16 horas e 10 minutos. Teremos
Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está prevista Ordem do Dia. O Presidente está
se encaminhando ao plenário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para
as 19 horas?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Provavelmente, antes, porque gostaríamos de
ouvir ainda o Líder Aécio.
Quero registrar a presença conosco da nobre ex-Senadora Rosalba Ciarlini, Governadora do Estado
do Rio Grande do Norte.
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Senadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no momento em que mais de
quinhentas lideranças de 230 povos indígenas realizam
na Esplanada dos Ministérios o Acampamento Terra
Livre, uma mobilização em defesa dos seus direitos, eu
gostaria de anunciar aqui, desta tribuna, que o Governo
Federal deve lançar, provavelmente nesta semana, o
Programa Nacional de Gestão Ambiental e Territorial
de Terras Indígenas – PNGAT.
Esse programa vem sendo trabalhado no âmbito
do Executivo há dois anos e contou com a participação
de vários ministérios e, principalmente, dos representantes indígenas, que sempre reclamaram o direito de
serem ouvidos na formulação de políticas públicas a
eles destinadas.
Participaram da elaboração do PNGAT a Fundação Nacional do Índio, o Ibama, o ICMBio, além de
convidados dos Ministérios da Defesa e da Justiça.
O programa deﬁne como será o desenvolvimento
dessas terras, de acordo com as culturas indígenas.
Os próprios índios deﬁnirão como será a gestão ambiental e a gestão de seus territórios.
É uma iniciativa da maior relevância, principalmente quando sabemos do resultado da maioria dos
programas oﬁciais voltados para essas comunidades
indígenas.
Por outro lado, no que diz respeito à gestão ambiental, é uma esperança que se renova, uma vez que
as terras indígenas não têm a sua integridade ambiental protegida, muito embora estudos comprovem que
o desmatamento é muito menor nessas reservas do
que nas unidades de conservação.
Vale ressaltar aqui que, aliado ao Programa Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, o Governo
está propondo também a transformação da Comissão
Nacional de Política Indigenista em um conselho, com
maior poder decisório sobre as políticas que deverão
ser implementadas. Com a transformação dessa Comissão em conselho, os índios passarão a deﬁnir a
política indigenista oﬁcial, junto com representantes
do Estado brasileiro.
Devo dizer que este Programa Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas vem em
boa hora, Sr. Presidente, principalmente quando sabemos das reclamações quanto à atuação do Poder
Público em relação aos investimentos para a melhoria
das condições de vida das comunidades indígenas.
O Brasil possui hoje mais de 550 reservas indígenas reconhecidas pela Funai. Estas ocupam uma área
total de quase um milhão de quilômetros quadrados,
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que correspondem a 12% do território nacional e que
abrigam uma população indígena estimada em mais
de 330 mil pessoas.
Como representante de um Estado, Roraima, que
tem 46% de sua base territorial demarcadas em terras
indígenas, com 12% de população indígena, a maior
proporcionalmente no País, temos acompanhado com
preocupação a execução das políticas públicas no interior dessas comunidades, principalmente no que diz
respeito à assistência à saúde, educação, transportes
e, principalmente, criação de meios para a sobrevivência dessas comunidades indígenas.
Para ter acesso aos serviços públicos, nossos
indígenas enfrentam grandes diﬁculdades de deslocamento, percorrem grandes distâncias a pé, passam
por todo tipo de constrangimento para serem atendidos
naquilo que é um direito básico deles.
Recentemente tivemos em Roraima o lançamento
de um módulo do programa Territórios da Cidadania,
especíﬁco para as terras indígenas Raposa Serra do
Sol e São Marcos, com previsão de investimento superior a R$60 milhões.
Infelizmente muito pouco avançou desde então,
principalmente pela diﬁculdade de interlocução entre
as comunidades indígenas e os representantes do Poder Público, pela diﬁculdade de formular os projetos
e encaminhá-los adequadamente. Essa experiência,
aliás, deixa claro que, para enfrentar os problemas dos
povos indígenas, não bastam boas intenções. É preciso,
antes de mais nada, ouvi-los, entendê-los e respeitá-los. É isso que propõe o Programa Nacional de Gestão
Ambiental e Territorial e, mais ainda, a transformação
da Comissão Nacional de Política Indigenista em um
conselho com maior poder de articulação e decisão.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, quero dizer a V. Exª que ﬁco meio duvidoso com relação a mais esse programa que se lança
visando realmente apoiar as comunidades indígenas.
V. Exª disse muito bem: o nosso Estado é o campeão
em tamanho de área indígena no Brasil e disse V. Exª
muito bem também que o Brasil tem 12% da sua área
territorial demarcada para terras indígenas para uma
população de 0,3% da população nacional. Então era
de se esperar que os índios vivessem muito bem, tivessem, como disse V. Exª, saúde, educação, apoio
para a sua produção e para a melhoria de suas vidas.
E não é isso que estamos vendo. Espero que, a partir
de agora, no Governo Dilma, a Presidente realmente
passe a ter uma ação positiva, uma agenda positiva
tanto para os índios quanto para aquelas pessoas que
foram excluídas das reservas indígenas. Sempre digo
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que a minha posição política é humanista. Eu quero
saber como está o ser humano índio e como está o ser
humano não índio. E o que nós temos visto, ao longo
dessa história, desde quando se criou o Serviço de
Proteção ao Índio e depois transformou-se em Funai?
Primeiro, na Funai, nós não temos a representação proporcionalmente grande de índios. Não vi um Presidente da Funai índio. Não é por falta de gente preparada.
O mesmo ocorre nas secretarias. Lá em Roraima nós
temos uma Secretaria do Índio. É ocupada por índios
por acaso? Não. Tem participação efetiva de índios?
Não. Então espero, e estou disposto a colaborar, que
nós realmente possamos dar aos nossos índios, especialmente às mulheres e às crianças indígenas, uma
melhor condição de vida. Eu tenho certeza de que,
com o apoio de V. Exª, com o meu apoio e as propostas que tem a Presidente Dilma de realmente pensar
na execução das coisas para valer, teremos, sim, uma
mudança nessa realidade. Espero muito porque quero
ver os índios do meu Estado, os índios do Brasil vivendo melhor. E eu queria aproveitar a sugestão para que
a Presidente nomeasse um Presidente da Funai índio.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigada pelo aparte, Senador Mozarildo.
Quero-lhe dizer que o Presidente Lula teve sempre a
preocupação com a qualidade de vida das populações
indígenas e, por isso, criou, em Roraima, o programa
Territórios da Cidadania Indígena exatamente para
atender as comunidades de Raposa Serra do Sol e
São Marcos.
Infelizmente, os resultados do programa não foram
satisfatórios, mas vimos, com muita alegria e satisfação, a iniciativa da Presidenta Dilma em lançar esse
novo programa, insistindo em valorizar, em respeitar,
em dar condição de vida melhor para as populações
indígenas do nosso País e do nosso Estado de Roraima.
Concedo o aparte ao Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora
Angela Portela, ouvindo o pronunciamento de V. Exª,
quero começar por parabenizá-la; esse discurso mostra que V. Exª é uma Senadora que traz para o plenário, que traz para o debate no Senado, preocupações
que considero relevantes. V. Exª é Senadora de um
Estado que tem uma população indígena. É preciso
que o Senado discuta o Brasil, e esta é uma pauta do
Brasil: as populações indígenas, os povos indígenas.
Moro no Amazonas, vizinho do Estado de V. Exª que
tem a maior população indígena do Brasil. Vivemos
na Amazônia. Então, V. Exª reﬂete sobre uma ação de
Governo, mais uma política com uma visão territorial,
focada nos territórios no sentido de melhorar a qualidade de vida. Parabéns porque V. Exª traz o debate, mas
quero parabenizar o Governo porque não está omisso.
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Pode errar? Pode errar. Não por omissão. Então, quero
aplaudir o Governo porque faz um esforço em reconhecer a necessidade de construirmos políticas públicas
para esses brasileiros que vivem na Amazônia. V. Exª,
de forma cuidadosa, trabalha pela fronteira brasileira,
trabalha pelo povo de Roraima, pelo Estado de Roraima
e traz este debate de que não podemos fazer ouvido
de mercador ou de não enxergar a importância de o
Estado Democrático de Direito tratar dos povos indígenas. Parabéns pelo pronunciamento que V. Exª faz.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigado, Senador João Pedro. Sei do seu interesse e da sua luta também em defesa dos povos
indígenas no Estado do Amazonas.
Para concluir, Sr. Presidente, concedo um aparte
ao Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senadora Angela Portela, primeiro, gostaria de falar da
oportunidade do tema e do debate que V. Exª traz hoje
a esta Casa. Segundo, para efetivamente dizer que a
população indígena da Amazônia precisa ser ouvida,
ser compreendida e que se possa fazer um amplo debate com o Governo Federal e com a Funai sobre novas
políticas públicas voltadas para a atual realidade dos
povos indígenas da Amazônia. Quando Governador,
tive a oportunidade de criar a primeira Secretaria de
Política Indígena do Estado do Amazonas. Mais do
que isso: quando cheguei ao Governo, a fundação de
amparo à política indígena do Amazonas passou a ser
presidida por um índio, escolhido de forma democrática
e participativa pelas lideranças indígenas. Esse processo acabou evoluindo e fez com que chegássemos à
maturidade de criar a Secretaria da Política Indígena e
fazer o primeiro índio Secretário de Estado da Política
Indígena no Estado do Amazonas. Ou seja, há muito a
fazer. Há muitos avanços que precisam ser compreendidos; há avanços inclusive na formação, na educação
e na qualiﬁcação do povo indígena. Mas a senhora
tem toda razão, é preciso haver um amplo debate, é
preciso colocar a Funai num outro patamar, para que
não se repitam erros históricos, como já aconteceu,
inclusive, no Estado de V. Exª.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigada pelo seu aparte, Senador Eduardo
Braga. Falo da sua luta também em defesa da melhoria
da qualidade de vida do povo indígena. Acredito que,
com relação a essa iniciativa do Governo Federal no
lançamento desse Projeto – certamente, vamos ter
um tempo –, o Congresso Nacional também vai ter
tempo disponível para discuti-lo para que possamos
aprimorar. Nós, que somos da Amazônia, que temos
uma população indígena intensa, podemos certamente dar a nossa contribuição da melhor forma possível.
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Então, é nesse aspecto que o Programa Nacional
de Gestão Ambiental e Territorial se insere como uma
ferramenta de diálogo e de construção de um novo
Brasil, onde os povos indígenas são respeitados, valorizados e podem exercer sua cidadania.
Sr. Presidente, para encerrar, uma vez lançado
esse programa, esperamos que seja dada a oportunidade ao Parlamento de se manifestar de forma que
possamos analisar de forma aprofundada para, no que
couber, trazer a nossa contribuição a ﬁm de assegurar
os direitos dos povos indígenas e também o direito de
o Brasil se desenvolver, econômica e socialmente, de
forma justa, sustentável e duradoura.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Agora, pela Liderança do PSDB, conforme havia anunciado, a palavra é do Senador Aécio Neves,
Líder do PSDB. Em seguida, falará, como orador inscrito, o ex-Governador de Santa Catarina e Senador
Luiz Henrique.
Pela ordem, tem a palavra V. Exª enquanto o Senador Aécio Neves vem à tribuna.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero fazer um registro, pedindo a V. Exª que me inscreva como Líder do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será inscrito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O meu
registro é que, como Presidente da Frente Parlamentar
da Família, estive no Conselho de Procuradores hoje,
pela manhã – todos os procuradores do Brasil reunidos aqui –, e fui levar uma provocação ao Ministério
Público com relação à aberração, essa afronta à família brasileira, nociva aos nossos ﬁlhos, em um País
que arde, porque a droga é o adubo da violência, em
um País hipócrita, que se alcooliza e põe o dedo na
cara da polícia e dos políticos para resolver um problema que tinha que ser resolvido em casa, porque
criação de ﬁlho é problema de pai e mãe, não é nem
de polícia nem de político. Eu fui levar a provocação
ao Ministério Público, e os procuradores-gerais – foi
uma emoção muito grande; eu faço esse registro a V.
Exª e ao Brasil –, por unanimidade, hoje pela manhã,
tomaram a posição de fazer um enfrentamento para
que essa marcha, que é uma aberração, uma apologia ao crime, porque, amanhã, se isso é, de fato, um
direito do cidadão de reivindicar aquilo que ele quer,
faremos a marcha do estupro, da pedoﬁlia, do abuso,
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do sequestro. O sujeito vai reivindicar com a marcha
aquilo que quiser.
Então, com muita emoção, comunico que os
procuradores do Brasil, inclusive do Rio, onde um promotor deu a vênia dele a um juiz doido, maluco, que
ainda faz uma referência a Tancredo Neves e a Ulysses Guimarães na marcha pela democracia, dizendo
que essa marcha em favor da legalização das drogas
no Brasil tem o mesmo teor. Isso é uma brincadeira
de mau gosto. Os procuradores fazem essa reação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Feito o registro, V. Exª falará, como Líder, em seguida.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Falarei sobre esse assunto e sobre outros concernentes à
defesa dos interesses das nossas crianças. Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Magno Malta.
Com a palavra, como Líder do PSDB, o Senador
Aécio Neves, com a mesma tolerância que tive com
os outros líderes.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo
Paim, agradeço, mais uma vez, a forma absolutamente
democrática com que V. Exª conduz, sempre que tem
oportunidade, os trabalhos desta Casa.
Srªs e Srs. Senadores, eu trago hoje a conhecimento do Plenário do Senado Federal, e, por consequência, ao Congresso Brasileiro, duas iniciativas que
estão hoje sendo protocoladas e vão, de forma absolutamente clara, na direção daquilo que – acredito –
possibilitará ao Brasil avançar. Falo especiﬁcamente
no fortalecimento dos Estados e Municípios brasileiros.
Eu tive oportunidade, no dia 6 do mês de abril,
de subir a esta tribuna e elencar aqui um conjunto de
proposições que gostaria de trazer ao debate do Senado Federal. Grande parte delas tocando no fundo
da questão federativa. Nós hoje, no Brasil, temos uma
Federação de papel, algo que não tem consequência
ou relação efetiva com a realidade dos milhões de
brasileiros que vivem hoje principalmente nos pequenos municípios.
Dou aqui um exemplo que, a meu ver, Sr. Presidente, ilustra bem o tema que trago hoje à discussão
desta Casa. No ano de 1988, quando cheguei aqui
para participar da Assembleia Nacional Constituinte,
a soma das contribuições; portanto, os impostos não
compartilhados com Estados e Municípios, os impostos
de apropriação exclusiva do Governo Federal representavam não mais que 25% do que representavam
a totalidade do Imposto de Renda e do IPI, que são a
base dos impostos compartilhados com os Estados e
Municípios brasileiros.
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Ao longo do tempo, criou-se no Brasil um sistema
tributário paralelo, com o fortalecimento das contribuições apropriadas exclusivamente pelo poder central,
como a Coﬁns, por exemplo, e a fragilização dos demais impostos.
Hoje, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cabe a esta Casa tratar a questão federativa
muito além das questões de governo ou de oposição.
Nós estamos assistindo à contínua e vigorosa fragilização dos Municípios, dos Estados brasileiros, no
mesmo momento em que acumulamos recordes de
arrecadação no Governo central.
Nós temos discutido essa questão dentro e fora
do Parlamento. Acho apropriado o momento para o
anúncio dessas duas propostas que estão hoje protocolando na Casa, já que teremos, na próxima semana, uma grande marcha de prefeitos a Brasília. E o
sentido dessa proposta é tocar na raiz do mais grave
dos problemas brasileiros, que é a questão federativa.
V. Exª, Presidente José Sarney, que já preside
esta sessão, estudioso que é, vai se lembrar que Rui
Barbosa, patrono desta Casa, se declarava federalista
antes de se declarar republicano e dizia que o império
ruíra não por ser império, mas por não ser federalista, por não compreender que um país das dimensões
do Brasil tem que ter uma noção clara de federação.
Transformei um conjunto de idéias, não apenas
minhas, Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, mas de vários Parlamentares e de outros líderes
políticos e da sociedade de fora do Parlamento, em
duas propostas. Uma proposta de emenda à Constituição que impedirá, de forma deﬁnitiva, Governador
Luiz Henrique, Governador Jarbas Vasconcelos – V.
Exªs tiveram oportunidade de governar, com tanta
competência, seus Estados, assim como o Governador Eduardo Braga -, uma medida que não impeça o
Governo fazer, quando necessário, isenções ﬁscais ou
tributárias a determinados setores da economia, cumprindo que isso, em determinados momentos, possa ser
adequado e até extremamente relevante, mas que se
faça essa isenção na parcela de impostos que dizem
respeito à União, que não se faça permanentemente,
como vem ocorrendo sucessivamente, essa contribuição com aquela expressão, hoje tão conhecida no
Brasil, da benfeitoria ou do bem com o chapéu alheio.
Portanto, faço uma proposta de alteração do art.
159 da Constituição. Em rápidas palavras, Governador
Jarbas Vasconcelos, é o seguinte: a União compensará
ﬁnanceiramente os demais entes federados no próprio
exercício ﬁnanceiro e na forma da lei, assim como os
Estados compensarão seus respectivos Municípios
sempre que adotarem a concessão de qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo ou redução

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de alíquotas, concessão de crédito presumido, anistia,
remissão, favores ﬁscais ou ﬁnanceiro-ﬁscais, ou qualquer outro benefício de natureza tributária relativos a
impostos ou contribuições cujas receitas sejam compartilhadas na forma estabelecida nesta Constituição.
O que estamos propondo, portanto, é que no momento em que o Governo considerar, como agora nas
notícias dos últimos dias, das últimas horas, que fará,
em relação à Cide, uma redução para que isso possa
impactar positivamente no custo da gasolina, obviamente com a sua não majoração, por que não fazer,
com o mesmo efeito e com as mesmas conseqüências,
essa isenção na Coﬁns, que é de apropriação exclusiva, Senadora Ana Amélia, V. Exª que acompanha tão
de perto essa questão exclusiva da União.
O que queremos, portanto, é criar um mecanismo
que obrigue o Governo, a todo o momento em que ﬁzer
uma isenção, da qual participem tributos compartilhados, faça, no mesmo exercício, a imediata compensação a Estados e Municípios.
Isso é justiça ﬁscal. Isso é justiça federativa. Ao
lado dessa proposta de emenda constitucional, apresento, Sr. Presidente, José Sarney, no dia de hoje, um
projeto de lei que já havia anunciado naquele meu
último pronunciamento, que busca recuperar paulatinamente a participação dos Estados e Municípios no
bolo tributário nacional.
A minha história de vida pública, a minha experiência como Governador, como Parlamentar, como
Presidente da Câmara não me levaria a propor algo
absolutamente irrealizável. Portanto, o que estamos
propondo nesse projeto de lei é que gradativamente,
com estabelecimento de níveis mínimos para o Fundo
de Participação dos Estados e dos Municípios, possamos voltar a alcançar a participação na receita tributária que tínhamos – para terminar, Sr. Presidente – no
ano de 2002. Em 2002, a participação dos Municípios
e dos Estados na receita tributária global era de 27%;
hoje, é de apenas 19.4%.
Portanto, a PEC tem objetivo de estancar essa
sangria nos cofres municipais e nos cofres federais.
O projeto de lei busca, de forma realista, restabelecer
o valor anterior, o valor histórico do ano de 2002, de
participação dos Municípios e dos Estados no bolo tributário nacional. Não é sinônimo de avanço econômico,
nem mesmo de avanço social, o aumento permanente
de arrecadação do Governo central, porque não vem
acompanhado, Sr. Presidente, dos mesmos aumentos
nos tributos estaduais e municipais.
Fica, portanto, a partir de hoje, à disposição dos
nobres companheiros, Senadores e Senadoras, a possibilidade de aprofundarmos essa discussão, repito,
não nos colocando como Parlamentares de oposição
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ou de Governo, mas como Parlamentares brasileiros,
de um país que tem mais de 5.500 Municípios, um
país que tem 27 Estados e que não pode continuar
vivendo em um Estado unitário, como percebermos
hoje no plano federal.
Portanto, anuncio a apresentação dessas propostas. Vou buscar Lideranças parlamentares, os Srs.
Senadores, para discuti-la. Essa é uma proposta não
da oposição. É uma proposta a favor da Federação e,
portanto, a favor do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Aécio Neves, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Item 1:
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 (proveniente da Medida Provisória nº 513, de 2010).
Transcorre hoje a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
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– foram apresentadas à Medida Provisória dez
emendas; – a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 26 de abril, tendo como Relator
o Deputado Wellington Fagundes;
– o prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 4, de 2011, e se esgota no dia
5 de maio.
– o Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2011,
proveniente da Medida Provisória nº 513, de 2010, foi
lido no Senado Federal no dia 28 de abril.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
De início, concedo a palavra ao Senador Renan
Calheiros, Relator-Revisor, para proferir o seu parecer.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, consideramos plenamente justiﬁcável a
relevância, a urgência e a admissibilidade da Medida
Provisória.
Portanto, o nosso parecer é pela constitucionalidade da Medida Provisória.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª pode proferir logo o voto de mérito.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Eu pediria um pouco mais de tempo a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder, então, a votação pela constitucionalidade e urgência.
Pela ordem, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria de pedir um esclarecimento
ao ilustre Relator, com base, meu nobre amigo, Líder
Renan Calheiros, no inciso II do art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 1998, que foi editada exatamente
para disciplinar a forma de elaboração das leis. Logo,
como estamos trabalhando para elaborar Lei, originária de uma Medida Provisória, essa lei deve obedecer
aos parâmetros dessa lei complementar. É a chamada
“lei das leis”.
Muito bem. Essa lei complementar a que me reﬁro diz o seguinte: “A lei não conterá matéria estranha
a seu objeto ou a este não vinculada por aﬁnidade,
pertinência ou conexão”.
Ora, a simples leitura da ementa do projeto de lei
de conversão, feita por V. Exª, Sr. Presidente Sarney,
já nos dá ideia da absoluta desconexão das matérias
que são tratadas nessa Medida Provisória. Veja bem:
aqui, tratamos de capitalização do fundo soberano, de
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capitalização do Banco do Nordeste. Podem dizer: “São
matérias ﬁnanceiras, que autorizam emissão de títulos
públicos”. Mas, logo em seguida, há uma disciplina do
processo de absorção dos seguros habitacionais pelo
Fundo de Compensação de Variações Salariais. Nada
a ver uma coisa com outra. É uma disciplina, inclusive,
que está sendo questionada por várias associações de
moradores, por ser prejudicial ao interesse dos segurados. Depois, coloca-se na Medida Provisória matéria
ligada a rodovias federais que são transferidas para
os Estados e que precisam de recursos para serem
colocadas em boas condições. O que tem a ver uma
coisa com outra? Nada. Depois, portos – relação de
portos que vão receber investimentos. Coisa nenhuma
a ver com a matéria principal. Aliás, nem se sabe qual
é a matéria principal. Em seguida, Sr. Presidente, o
Haiti: autoriza a Casa da Moeda emitir recursos para
o Haiti. Eu sei que o Haiti tem muita coisa a ver com o
Brasil, infelizmente ainda temos. “O Haiti é aqui”, diz
Caetano Veloso. Mas, em matéria de legislação, o Haiti
não tem por que ﬁcar aqui. Nada tem a ver uma coisa
com outra. De modo que o projeto de lei de conversão
é visceralmente injurídico, porque ele desobedece, de
forma absolutamente escancarada, à lei complementar
que disciplina a elaboração das leis.
Então, eu pediria ao Sr. Relator, o nobre Líder
Renan Calheiros, que me esclarecesse qual a pertinência existente entre essas matérias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Renan Calheiros, V. Exª, como Relator, responda à questão colocada pelo Senador Aloysio Nunes,
que lhe fez um pedido de esclarecimento.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi, atentamente, a colocação do Senador Aloysio Nunes. A
Medida Provisória trata de várias matérias. São, na
verdade, várias matérias que têm pertinência, Sr. Presidente, porque são matérias econômicas, são matérias
ﬁnanceiras importantes para a vida do País, portanto,
justiﬁcável, do ponto de vista da constitucionalidade,
levando-se em consideração a admissibilidade, a urgência, a relevância.
O problema – e não foi levantado pelo Senador
Aloysio – é aquele de sempre: a medida provisória
chega e nós temos de votá-la de afogadilho, e não
podemos fazer o exame de mérito que esta Casa, na
melhor recomendação para o equilíbrio do bicameralismo, deveria fazer. Acho que esse é um outro problema que temos, paralelamente, de resolver. Hoje, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tratamos disso. Infelizmente, não tivemos ainda a discussão nem a votação da nova sistemática das medidas
provisórias. Eu acho que isso pode acabar deﬁnindo
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uma crise entre as duas Casas do Congresso Nacional, por que, se essas coisas continuam, Presidente,
nós não teremos outro caminho senão deixar de ler as
medidas provisórias que estão chegando aqui, sistematicamente, da Câmara, com alterações, com outros
assuntos incluídos, com cacos incluídos. Eu acho que
essa nova sistemática é uma oportunidade, sobretudo
para que a gente possa discutir tudo isso. Mas, com
relação à Medida Provisória nº 513, ela trata, fundamentalmente (são vários assuntos) de matérias econômicas, de matérias ﬁnanceiras, consequências de
decisões políticas e, portanto, não afetam a avaliação
que temos de fazer da admissibilidade, da urgência e
da relevância da Medida Provisória.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
discutir, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Se V. Exª me
permitir ainda uma observação, Sr. Presidente, respeito a opinião do nobre Líder, mas, realmente, aí não se
trata de emenda. A Medida Provisória já saiu assim do
Poder Executivo, e foi agravada na Câmara. Mas, em
matéria de interesse nacional, poderíamos colocar aí,
por exemplo: mudança na Lei de Falências, nós poderíamos falar sobre Leis de Licitações; nós poderíamos
– na mesma Medida Provisória – tratar até de concurso
de miss, se for assim. O que nós temos de fazer é pôr
um paradeiro! E aí, não é uma questão de emenda.
É a questão de o Congresso respeitar a lei complementar que rege a elaboração das leis. E essa lei foi
absolutamente desrespeitada pelo Poder Executivo na
elaboração dessa Medida Provisória.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, segundo o Regimento, a
votação dos pressupostos de relevância e urgência e
adequação ﬁnanceira.
V. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
imagino o constrangimento do Senador Renan Calheiros ao proferir o parecer favorável à constitucionalidade
dessa matéria, porque ela é frontalmente inconstitucional; é uma afronta à Constituição.
Creio que o fato de não termos tempo para avaliar o mérito da Medida Provisória só justiﬁca o nosso
voto contrário já no pressuposto referente à constitucionalidade. Nós não podemos aprovar matérias inconstitucionais.
O Supremo Tribunal Federal é o guardião maior
da Constituição do País; mas o Senado Federal tem
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de se posicionar da mesma forma: como guardião da
Constituição.
Nós, que somos responsáveis pela legislação do
País, constitucionalmente temos o dever de respeitar
a legislação que aprovamos, especialmente a Carta
Magna, e nós a afrontamos cotidianamente.
Neste caso, essa Medida Provisória é daquelas
que nós denominamos “árvore de Natal”, são vários
os seus penduricalhos.
É bom repetir, para registrar enfaticamente: uma
medida que trata do Fundo de Compensação de Variações Salariais; da concessão de subvenção econômica
ao BNDES; de recursos para o Fundo Soberano; que
trata do lançamento de letras do Tesouro, aumentando
a dívida pública interna; que trata do plano de viação
e trata de doações ao Haiti, matérias absolutamente
desconexas, matérias que não guardam relação entre
si, é uma prática ilegal do Governo. O Governo insiste
em adotar essa prática porque é confortável. Para um
governo desorganizado e sem planejamento, a medida
provisória é um salvo-conduto, porque, no momento
decisivo, lança-se mão desse instrumento, que torna o
Executivo, no presidencialismo, ainda mais forte, e as
medidas são empurradas goela abaixo, não do Congresso Nacional, mas da sociedade brasileira.
O Senador Aloysio Nunes fez referência à Lei
Complementar nº 95, e eu faço referência ao art. 7º
dessa Lei Complementar, que diz:
Excetuadas as codiﬁcações, cada lei tratará de um único objeto. A lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a esse não vinculada por aﬁnidade, pertinência ou conexão.
É evidente que não há aﬁnidade, não há pertinência e não há conexão nas matérias diversas tratadas
por essa medida provisória. E é evidente que é preocupante, porque trata de medida provisória, espécie
normativa que produz efeitos jurídicos imediatos no
mundo jurídico, aliás, uma das alterações propostas
pelo Senador Aécio Neves no seu parecer à proposta
do Presidente Sarney.
Não apresenta também um dos requisitos fundamentais para a sua edição. Se há relevância – até se
pode considerar, Senador Mário Couto, que há relevância –, a matéria não é urgente, tendo em vista que
poderia ser encaminhada ao Congresso Nacional através de projeto de lei, o que propiciaria, Sr. Presidente
Sarney, um estudo mais aprofundado desse tema.
Depois, voltaremos para discutir o mérito, mas
não há como votar favoravelmente ao pressuposto da
constitucionalidade e da juridicidade dessa medida
provisória. Portanto, o voto do PSDB será contrário a
essa matéria.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino, que estava inscrito em
primeiro lugar.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
infelizmente, o encaminhamento desta sessão está
possibilitando uma coisa surrealista, nunca vista aqui
no Senado. É que a sistemática da apreciação das medidas provisórias pressupõe que o Relator apresente e
defenda o seu parecer; em seguida, vota-se primeiro
a constitucionalidade. Jamais, jamais, nesta Casa, começamos a discutir uma medida provisória pela constitucionalidade, que é o que está acontecendo aqui. O
Senador Alvaro Dias, com os argumentos de sempre,
convincentes, discutiu a constitucionalidade da matéria.
Nós tínhamos que apresentar o parecer, defender o parecer e, primeiro, votar a constitucionalidade;
em seguida, o mérito. Mas nós invertemos tudo. Não
é assim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Renan Calheiros, infelizmente a Mesa
compreendeu mal quando V. Exª lia o parecer. Entendeu que V. Exª queria deixar para examinar a questão
de mérito depois de votarmos a parte da constitucionalidade.
Mas V. Exª é o Relator. Se V. Exª quiser discutir
o mérito junto com a constitucionalidade... Mas nós já
estamos na fase ﬁnal e só temos um...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) –
Agora, depois da intervenção do Senador José Agripino.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Depois de votarmos a constitucionalidade, nós
devolveremos a palavra a V. Exª para o mérito.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Mas essa não foi a sistemática que se adotou aqui
no Senado, nunca. Sempre se discute a medida provisória e, em seguida, vota-se primeiro a constitucionalidade. Mas jamais pode haver a inversão para discutir
a constitucionalidade sem discutir a medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mas eu estou dizendo a V. Exª que houve um
equívoco da Mesa ao interpretar as palavras de V. Exª
quando V. Exª disse: “Eu peço tempo para ler...”
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) –
Sem prejuízo da intervenção do Senador José Agripino.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu agradeço inicialmente a boa disposição do Senador
Renan Calheiros em, abrindo mão até do seu argumento, ouvir os argumentos dos companheiros em relação
à matéria que está neste momento em apreciação.
O que eu gostaria de colocar à Casa, Sr. Presidente, é que, independente de discutir o mérito, ou
a constitucionalidade, a urgência e a relevância, eu
acho que em pauta está uma questão política. Há um
entendimento dos líderes que vem de muito tempo,
de que as medidas provisórias não devem tratar de
assuntos desconexos. Esse é o entendimento, esse é
um acordo consagrado. Nós já ﬁzemos durante muitas
oportunidades a discussão disto: não votar, não aceitar
que uma medida provisória receba matérias guarda-chuva. Ocorre que esta medida provisória não recebeu
acréscimos ao longo de sua tramitação. Ela já veio do
Poder Executivo tratando de diversos assuntos que
não são perfeitamente conexos. Eu, por exemplo, Sr.
Presidente, jamais votaria a matéria que diz respeito
ao Haiti, mas eu tenho dúvidas, muitas dúvidas com
relação à questão do seguro habitacional. Elas estão
na mesma medida provisória. O voto é “Sim” ou “Não”
ao todo, quando, na verdade, ela deveria se transformar em várias MPs.
Eu sei o que aconteceu. O Governo, para se proteger da estatística, em vez de emitir ou editar quatro
ou cinco MPs, para não aparecer mal na estatística da
agressão ao Congresso, editou uma única, tratando de
cinco assuntos desconexos. Entregou a batata quente
para que o Congresso descascasse, contrariando o
entendimento que já houve, Senador Aloysio Nunes,
repetidas vezes. É uma coisa consagrada, acordo de
líderes da Legislatura passada. Não se admite que uma
medida provisória trate de assuntos desconexos. Até
criamos uma forma de falar: as emendas que entram
por paraquedas. O paraquedas, neste caso, veio do
Planalto. Já veio do Planalto, na origem. Em vez de
editar quatro ou cinco MPs sobre assuntos distintos,
em uma só tratou quatro ou cinco assuntos distintos, o
que, para mim, por exemplo, cria uma diﬁculdade. Eu
sou a favor de algumas matérias e sou contra outras,
mas elas estão todas em uma única medida provisória.
O cidadão comum, lembra bem o Senador Aloysio, na hora em que nos acompanha, vê o enunciado,
vai ver a bela defesa do Senador Renan Calheiros, e
não vai entender o que estamos votando: se estamos
votando a favor ou contra o todo, ou se somos a favor
ou contra essa ou aquela matéria. Eu acho que nós
estamos no momento de reaﬁrmar um compromisso
que vem de longe, votar matérias de compreensão
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por parte da opinião pública e com respeito ao Poder
Legislativo. Cada coisa a sua hora.
Por esta razão, com todo respeito à manifestação do Senador Renan Calheiros, que terá os seus
argumentos, quero, em nome dos acordos pretéritos,
em nome da compreensão pela opinião pública, em
nome do respeito ao Poder Legislativo, de plano, dizer
que meu Partido vai votar contra o mérito e contra a
urgência, a relevância e a constitucionalidade.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Eu quero me inscrever para discutir o mérito. Só
isso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quer se inscrever para discutir o mérito.
Senador Renan Calheiros, para concluir seu relatório.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição Federal, editou, em
26 de novembro de 2010, Medida Provisória nº 513,
que chega, Sr. Presidente, ao exame desta Casa convertida em Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2011,
pela Câmara dos Deputados, conforme previsto na
Constituição Federal.
Essa medida provisória é composta por 11 artigos. A ela foram apresentadas na Comissão Mista
dez emendas.
Nos seus dois primeiros artigos... E é mesmo
importante explicar essa medida provisória, porque,
como falou o Senador Aloysio Nunes, é uma medida
provisória complexa, porque trata, ao mesmo tempo,
de vários assuntos. Há pertinência evidentemente,
porque são assuntos tributários, econômicos, do dia a
dia. Mas eu acho também que é chegado o momento
de nós discutirmos isso.
Quando estamos tratando essa coisa da sistemática da tramitação, é fundamental também que nós
façamos valer – e isso pode ser objeto de entendimento com a própria Câmara – um parâmetro em função
da lei complementar do que deve ou não deve vir nas
medidas provisórias e para que as medidas provisórias
não ampliem demais; que elas guardem uma mínima
conexão dos assuntos que estão sendo abordados.
Mas como eu dizia, Sr. Presidente, em seus dois
primeiros artigos, a medida provisória trata do Fundo
de Compensação de Variações Salariais e do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação.
O art. 1º autoriza o FCVS a assumir dos direitos
e obrigações do Sistema Financeiro Habitacional, a
cobrir os contratos de ﬁnanciamento habitacional aver-
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bados na extinta apólice e também a remunerar a Caixa
Econômica Federal, na qualidade de administradora
do FCVS, pelas atribuições decorrentes da operação
de seguro habitacional.
O art. 3º da Medida Provisória autoriza a emissão
de títulos do Tesouro Nacional em favor do Banco do
Nordeste do Brasil, respeitada a equivalência econômica dos títulos com o valor do crédito já concedido, na
forma de instrumento híbrido de capital e dívida, apto,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a integrar o patrimônio
de referência do Banco do Nordeste do Brasil, por meio
da alteração do art. 63 da Lei nº 12.249.
O art. 4º da medida provisória – como eu disse
inicialmente, a medida provisória é composta de dez
artigos – autoriza a União a conceder subvenção econômica para equalização de juros ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
em operações de ﬁnanciamento para empresas e microempreendedores localizadas nos municípios dos
Estados de Alagoas e de Pernambuco, atingidos pelos desastres naturais, até o limite de R$ 600 milhões.
Aí vem outro grande paradoxo. Essa medida provisória, Senador Jarbas Vasconcelos, autoriza uma
subvenção econômica para o BNDES para equalizar
os juros de ﬁnanciamentos que devem ser concedidos
em Alagoas e em Pernambuco da ordem de R$600
milhões. O que fez a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados elevou essa subvenção econômica para o BNDES para R$1 bilhão e incluiu todos
os Estados como beneﬁciários. No Rio de Janeiro, Senador Lindbergh, já havia uma medida provisória que
autorizava uma subvenção econômica para o BNDES
de 400 milhões. Ora, R$600 milhões de Alagoas e Pernambuco mais 400 milhões do Rio de Janeiro signiﬁca
R$1 bilhão, mas eles estenderam isso para todos os
Estados brasileiros.
Em outras palavras, em português claro, signiﬁca dizer que não vai haver o cumprimento do que a
medida provisória estabeleceu nem para Alagoas nem
para Pernambuco nem para o Rio de Janeiro. Isso vai
trazer economia para o Tesouro? Vai trazer economia
para o Tesouro, mas vai desfazer aquilo que a medida
provisória tinha como objetivo maior, que era a especiﬁcação dessa subvenção econômica. Essas coisas
não podem acontecer!
Eu fui designado ontem para ser o relator dessa
medida provisória e entendo que só há um caminho
para enfrentar esse tipo de coisa: é o Senado deixar de
ler medidas provisórias ou projetos de lei de conversão
todas as vezes que isso acontecer. Não dá mais para
ﬁcar nessa situação! Não há nenhuma explicação que
justiﬁque isso, Senador José Agripino. Havia a destinação de R$600 milhões para subvenção econômica para
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beneﬁciar Alagoas e Pernambuco e de R$400 milhões,
numa outra medida provisória, para o Rio de Janeiro,
mas a Câmara dos Deputados elevou isso para R$1
bilhão e incluiu todos os Estados brasileiros como beneﬁciários dessa subvenção, dessa equalização, que
é a diferença dos juros que o BNDES vai conceder.
O art. 5º altera os arts. 2º, 4º e 7º da Lei nº 11.887,
de 2008, que trata, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
do Fundo Soberano do Brasil (FSB).
Esse artigo é muito importante, porque ele ﬂexibiliza, ele autoriza o Fundo Soberano do Brasil a emitir,
a fazer o resgate antecipado, podendo, Sr. Presidente,
estabelecer custódias, fazer compensação. Ele desburocratiza, e é fundamental para a sobrevivência e para
a gestão do próprio fundo. Sem as medidas contidas
nessa medida provisória, nós continuaríamos a ter
muitas diﬁculdades.
O art. 6º da medida provisória dá nova redação
aos arts. 16 e 18 da Lei nº 11.079, de 2004, que institui
normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito da administração pública
para incluir os fundos especiais e empresas estatais
federais dependentes entre as instituições autorizadas
a participar do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – Sr. Presidente, essa medida também é muito
importante para tirar as parcerias público-privadas do
papel – no limite de R$6 bilhões.
Observe-se ainda que a ﬂexibilização não reduz
a segurança do parceiro privado garantido pelo Fundo
Garantidor, pois a reposição do patrimônio do Fundo
Garantidor já é prevista por lei. Além disso, Sr. Presidente, faculta-se ao Fundo Garantidor utilizar parcela da cota da União para prestar garantia aos fundos
especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes, o
que signiﬁca dizer que alarga e possibilita, com mais
segurança, a execução de parcerias público-privadas,
que precisam caminhar na velocidade que caminha o
nosso País.
O art. 8º inclui o Porto do Polo Industrial de Manaus na relação descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, constante do Anexo do Plano Nacional de Viação (PNV), para permitir o aporte de recursos federais na construção do citado porto, visto
que a própria Lei nº 5.917, de 1973, em seu art. 7º,
veda a aplicação desses recursos em portos que não
constem do Plano Nacional. A Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, com relação a esse artigo, além
da manutenção do porto do Polo Industrial de Manaus,
incluiu seis novos portos – seis novos portos! E esse
assunto chega também para uma análise rápida do
Senado Federal, sem que nós possamos fazer nada,
absolutamente nada, a não ser, Sr. Presidente, adotar

MAIO 2011

Maio de 2011

aquilo que foi sugerido: devolver a medida provisória
todas as vezes que for mandada para ser votada de
afogadilho pelo Senado.
Por ﬁm, Sr. Presidente, o art. 10 trata da vigência,
e o art. 11 revoga o inciso IV do art. 3º da Lei nº 11.887,
de 2008, que dispõe sobre as condições e requisitos
para a integralização das cotas da União como parte
da regulamentação do Fundo Soberano Brasileiro, a
ser estabelecido por decreto. O Governo vai ter que
estabelecer um decreto para especiﬁcar os requisitos
dessa integralização.
À medida provisória foram oferecidas dez emendas na Comissão Mista. Todas as emendas, sem exceção, foram rejeitadas. E todas as emendas acatadas
pela Câmara dos Deputados foram sugeridas pelo Deputado que relatou a medida provisória.
Sr. Presidente, falamos rapidamente sobre os
pressupostos de relevância, de urgência e de admissibilidade.
O parecer com relação à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa diz o seguinte. Quanto
à constitucionalidade da Medida Provisória nº 513, o
Presidente da República exercitou a prerrogativa que
lhe confere o art. 62 da Constituição Federal ao editar e submeter a medida à deliberação do Congresso
Nacional.
Com relação à adequação ﬁnanceira e orçamentária da medida provisória que ora apreciamos, em
especial com as limitações impostas pela Lei Complementar nº 111, de 4 de maio de 2000: entendemos que
o cumprimento da meta de superávit primário, conforme
a Lei nº 12.309, de 2010, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2011, de iniciativa do Poder Executivo, já proporciona
condição suﬁciente para ser admitida a adequação orçamentária e ﬁnanceira da medida provisória.
Sr. Presidente, com relação ao mérito, queremos,
primeiramente, registrar o exíguo tempo para a análise
do projeto de conversão e para a emissão do parecer
por parte do Senado Federal. No formato atual, não
há uma divisão de tempo para que a medida provisória seja apreciada nas duas Casas com prazo igual ou
com prazo que garanta, no mérito, a sua apreciação
pelo Senado Federal. Nesse caso, qualquer alteração
que venhamos a formular implicaria o retorno da medida para a Câmara – e nós tínhamos várias alterações,
inclusive a relativa à Confederação das Associações
de Moradores, em função de um problema que existe em alguns Estados do Brasil, mas localizado em
Pernambuco.
Eu queria, na discussão dessa medida provisória,
cobrar o compromisso do Líder do Governo nesta Casa
para que a interpretação com relação a esse artigo
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não permita a retroatividade da lei, porque isso, sem
dúvida nenhuma, afetaria direitos desses mutuários.
O mínimo que o Senado poderia fazer, e eu gostaria de fazer neste momento, é dizer o que é que o
legislador pretende fazer para resguardar esses direitos
dos mutuários. Isso é fundamental para que amanhã
tenhamos uma decisão que assegure a plenitude desses direitos. Os mutuários entraram na Justiça, alguns
já conseguiram liminares, decisões judiciais, e esses
direitos precisam ser resguardados.
Em função de o FCVS assumir a responsabilidade
pelo seguro feito pelas empresas privadas, precisamos
garantir, pelo menos quanto a essa parte que já entrou
na Justiça e já teve uma decisão em favor dos seus
direitos, o compromisso do Governo, das Lideranças
e do Senado Federal no sentido de que a lei não vai,
nesse caso, retroagir. É o mínimo que podemos fazer.
Poderíamos, Sr. Presidente, fazer uma emenda
de redação, tentar fazer uma modiﬁcação que valesse como emenda de redação, mas é uma coisa muito
ruim para o Senado Federal fazer isso todas as vezes
que precisar mexer em alguma coisa; é muito ruim ter
de utilizar esse mecanismo de fazer uma emenda de
redação – na verdade, não é emenda de redação, é
emenda de mérito – para consertar uma coisa que o
tempo não permite que consertemos deﬁnitivamente.
Então, Sr. Presidente, eram essas as considerações que gostaríamos de fazer.
O meu parecer é pela constitucionalidade, levando em consideração os pressupostos de admissibilidade, relevância e urgência, e é pela aprovação da
medida provisória.
Senador Francisco Dornelles, não sei se posso
conceder o aparte a V. Exª. O desejo é muito grande.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Serei muito rápido, Senador. Quero cumprimentar V. Exª
pelo relatório e dizer que partilho da sua preocupação
com a situação das medidas provisórias. V. Exª notou
muito bem a situação dos nossos Estados. Acredito que
o Governo não vai prejudicá-los, mas, em decorrência
dessa situação, poderiam realmente os nossos Estados perderem recursos. Estados que foram assolados
por problemas climáticos. Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL) – Agradeço o aparte, a intervenção de V. Exª. O
apoio de V. Exª é fundamental, insubstituível para que
aprovemos essa medida provisória aqui no Senado
Federal e para que possamos fazer valer aquilo que
a medida provisória originalmente pretendia, que era
a destinação de recursos para o Rio de Janeiro, para
Alagoas, para Pernambuco e também para os outros
Estados da Federação que sofrem desastres naturais.
Mas precisa haver uma primeira elevação desses re-
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cursos, dessa subvenção econômica que está sendo
autorizada ao BNDES.
Senador Gim Argello.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Renan,
V. Exª achou um formato de garantir os recursos para
Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro dentro desse R$1
bilhão? Ou ﬁcou em aberto para todos os Estados que
participariam desse R$1 bilhão? Teria que ser um compromisso com o Líder do Governo? Outra pergunta: sobre
essa garantia desse pessoal que hoje recebe o seguro,
que na verdade é um aluguel, porque eles ganharam as
ações na Justiça, também seria um compromisso com a
Liderança do Governo e com os demais Líderes? Gostaria
de saber se sobre esses dois casos já há um ponto claro.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Senador Gim Argello, acho que nós poderíamos evoluir... Peço um pouco de atenção do Líder do Governo,
Senador Romero Jucá, para dois compromissos fundamentais, aliás, colocados por V. Exª. O primeiro é que,
quanto a essa subvenção que estamos autorizando ao
BNDES, entre essa equalização, essa diferença entre
o que está sendo ﬁnanciado e os juros houvesse um
compromisso fundamental de respeitar os valores destinados ao Rio de Janeiro, como colocou aqui o Senador
Francisco Dornelles, a Alagoas e a Pernambuco, porque,
novamente, em português claro, houve uma elevação
desses valores na Câmara, uma ﬁctícia elevação, porque, na prática, os recursos reservados, na medida provisória, para o Rio de Janeiro – R$400 milhões – e para
Alagoas e Pernambuco – R$600 milhões – já chegam
a R$1 bilhão. E esse R$1 bilhão, inicialmente destinado a Pernambuco, a Alagoas e ao Rio de Janeiro, está
sendo, Presidente, destinado para todos os Estados da
Federação. Essa é a primeira questão.
Com relação aos direitos dos mutuários, é fundamental que possamos assumir um compromisso, aqui,
na apreciação dessa medida provisória. Qual seja, não
contarmos com a retroatividade das leis, porque a retroatividade dessa medida provisória, infelizmente, vai
atropelar direitos de pessoas que já foram atendidas
pela Justiça, que já tiveram deferido pela Justiça o reconhecimento desses direitos.
Acho que esses dois compromissos são fundamentais para que possamos votar e aprovar a medida
provisória, Sr. Presidente.
É o seguinte o Parecer nº 233, de 2011PLEN, na íntegra:
PARECER
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão n° 9, de 2011, à Medida Provisória n° 513, de 26 de novembro de 2010, que
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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 n° 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 n° 523, de 20 de janeiro de 2011, e dá
outras providências.
Relator-Revisor: Senador Renan Calheiros
I – Relatório
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF),
editou, em 26 de novembro de 2010, a Medida Provisória (MPV) n° 513, que chega ao exame desta Casa
convertida no Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 9,
de 2011, pela Câmara dos Deputados, conforme previsto no art. 62, § 12, da Constituição Federal.
A MPV é composta por onze artigos. A ela foram
apresentadas, na Comissão Mista, dez emendas.
Nos seus dois primeiros artigos, a MPV trata do
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)
e do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de
Habitação (SH/SFH). O art. 1° autoriza o FCVS a assumir os direitos e obrigações do SH/SFH, a cobrir os
contratos de ﬁnanciamento habitacional averbados
na extinta Apólice do SH/SFH e a remunerar a Caixa
Econômica Federal, na qualidade de Administradora
do FCVS, pelas atribuições decorrentes da operação
do Seguro Habitacional. Dessa forma, o FCVS assume
a responsabilidade de agentes ﬁnanceiros e seguradoras, tendo em vista o desamparo dos mutuários que
não possuem cobertura, mesmo os que vêm pagando
em dia o ﬁnanciamento habitacional, por causa do não
recolhimento das seguradoras do seguro contratado.
Já o art. 2° da MPV n°513 autoriza o parcelamento
das dívidas vencidas dos agentes ﬁnanceiros para
com o FCVS.
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O art. 3° da MPV autoriza a emissão de títulos
do Tesouro Nacional em favor do Banco do Nordeste
do Brasil (BNB), respeitada a equivalência econômica
dos títulos com o valor do crédito já concedido, na forma de instrumento híbrido de capital e dívida, apto a
integrar o patrimônio de referência do BNB, por meio
da alteração do art. 63 da Lei n° 12.249, de 2010.
O art. 4° da Medida originada no Poder Executivo
autoriza a União a conceder subvenção econômica para
equalização de juros ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em operações de
ﬁnanciamento para empresas e microempreendedores
localizados em municípios dos Estados de Alagoas e
Pernambuco, atingidos por desastres naturais, até o
limite de R$600 milhões, contratadas até 31 de maio
de 2011, e que tiveram estado de emergência ou de
calamidade pública decretado. Além disso, o § 4° do
artigo prevê a prorrogação do prazo da medida, por
ato do Poder Executivo, e o § 5° delega ao Conselho
Monetário Nacional o estabelecimento das condições
para contratação dos ﬁnanciamentos e, ao Ministério
da Fazenda, a regulamentação das demais condições
da subvenção econômica.
O art. 5° altera os arts. 2°, 4° e 7° da Lei n° 11.887,
de 2008, que trata do Fundo Soberano do Brasil (FSB).
No art. 2° da Lei n° 11.887, de 2008, a MPV acrescenta o § 4°, para dispor que os ativos decorrentes de
aquisições diretas pelo Ministério da Fazenda, quando
compostos de ativos de renda ﬁxa e de renda variável
internacionais do FSB, deverão permanecer custodiados em contas especíﬁcas, abertas em seu nome,
em instituição ﬁnanceira federal no exterior, e, quando
compostos de moeda estrangeira, deverão ser depositados em instituição ﬁnanceira federal no exterior, até
a realização do investimento.
No art. 4° da Lei n° 11.887, de 2008, a MPV
acrescenta o inciso IV, para incluir entre os recursos
do FSB os títulos da dívida pública mobiliária federal.
Ademais, altera os §§ 2° e 3° e acrescenta os §§ 4° e
5°, no mesmo art. 4°, para: a) autorizar à União emitir,
a valor de mercado, sob a forma de colocação direta
em favor do FSB, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal; b) resgatar antecipadamente, a valor de
mercado, os títulos acima referidos; c) permutar com
o FSB ativos de renda ﬁxa, inclusive títulos da Dívida
Pública Mobiliária Federal, e de renda variável e moeda
estrangeira, a valor de mercado ou pela equivalência
econômica; e d) estabelecer que os títulos de renda
ﬁxa ou variável domésticos, recebidos diretamente
pelo FSB, deverão permanecer custodiados em contas
especíﬁcas, abertas diretamente em nome do Fundo,
em instituição ﬁnanceira federal. Por ﬁm, o art. 4° da
MPV insere o § 7° no art. 7° da Lei n 11.887, de 2008,
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para autorizar a União a permutar com o Fundo Fiscal
de Investimentos e Estabilização (FFlE), inclusive por
meio do FSB, ativos de renda ﬁxa, inclusive títulos da
Dívida Pública Mobiliária Federal, de renda variável e
moeda estrangeira, a valor de mercado ou observada
a equivalência econômica.
O art. 6° da Medida dá nova redação aos arts.
16 e 18 da Lei n° 11.079, de 2004, que institui normas
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública para: a)
incluir os fundos especiais e empresas estatais federais
dependentes entre as instituições autorizadas a participar do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP), no limite global de R$6.000.000.000,00
(seis bilhões de reais); b) instituir ação orçamentária
especíﬁca para a capitalização do FGP, nos Encargos
Financeiros da União; c) viabilizar a alocação mais racional dos recursos na política de outorga de garantias
do FGP, pois atualmente a lei impõe que o FGP disponha previamente de recursos livres na magnitude
total dos compromissos assumidos. Isso gera ineﬁciências, tendo em vista que esses compromissos são
contingentes ao inadimplemento do parceiro público,
que são diluídos por prazos que podem chegar a 35
anos. Observe-se ainda que a ﬂexibilização não reduz
a segurança do parceiro privado garantido pelo FGP,
pois a reposição do patrimônio do fundo garantidor já
é prevista em lei; e d) facultar ao FGP utilizar parcela
da quota da União para prestar garantia aos fundos
especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes.
O art. 7° altera o art. 19 da Lei n° 11.314, de 2006,
para prorrogar, até 31 de dezembro de 2012, a utilização de recursos federais em investimentos na malha
rodoviária federal que foi repassada para os Estados
durante a vigência da Medida Provisória nº 82, de 2002.
O art. 8º inclui o Porto do Polo Industrial de Manaus na relação descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, constante do Anexo do Plano Nacional de Viação (PNV), aprovado pela Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973, para permitir o aporte de
recursos federais na construção do citado porto, visto
que a própria Lei nº 5.917, de 1973, em seu art. 7º,
veda a aplicação desses recursos em portos que não
constem do PNV.
O art. 9º autoriza a Casa da Moeda do Brasil
(CMB) a doar cem milhões de cédulas de gourdes à
República do Haiti e, assim, a contribuir com a recomposição do meio circulante daquele país. A fabricação
das cédulas ﬁcará a cargo da CMB, que também se
encarregará do transporte até o destino. A despesa com
a doação, que não deverá ultrapassar R$4.800.000,00,
será suportada pela CMB.
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Por ﬁm, o art. 10 da MPV trata da vigência e o
art. 11 revoga o inciso IV do art. 3° da Lei nº 11.887,
de 2008, que dispõe sobre as condições e requisitos
para a integralização das cotas da União no FFIE como
parte da regulamentação do FSB a ser estabelecida
por decreto.
À Medida foram oferecidas dez emendas na Comissão Mista referida no caput do art. 2° da Resolução
n° 1, de 2002, do Congresso Nacional. O parecer do
Dep. Wellington Fagundes acatou o atendimento aos
pressupostos de relevância e urgência, de constitucionalidade, juridicidade, de boa técnica legislativa e
de adequação ﬁnanceira e orçamentária da MPV e
rejeitou todas as emendas apresentadas por razões
de inadequação ﬁnanceira e orçamentária ou por falta
de mérito ou mesmo de conveniência.
Na Câmara dos Deputados, foram alterados os
arts. 4º, 8º e 9º, renumerando-se os seguintes, passando o PLV a ter doze artigos, bem como foi modiﬁcada a redação do novo art. 12, para também revogar
a MPV nº 523, de 2011.
Assim, no art. 4º, a relatoria da Câmara alegou a
necessidade de ampliação da área de cobertura, para
que outras regiões pudessem ser beneﬁciadas pelo
crédito facilitado e voltado à recuperação de setores
produtivos atingidos. Assim, a nova redação utiliza a
expressão genérica “Municípios de Estados da Federação atingidos por desastres naturais e abrangidos
por decreto estadual de situação de emergência ou
estado de calamidade pública, relacionados em ato do
Poder Executivo Federal”, não mais restringindo tais
benefícios às unidades da Federação descritas na redação original. O valor dos ﬁnanciamentos, entretanto,
foi expandido até o limite global de R$1 bilhão.
Além disso, o PLV em seu art. 8° também estabelece alterações no traçado de rodovias federais existentes, especiﬁcamente o prolongamento da rodovia
BR-080 e a adequação do traçado da BR-364, que visam atender a demandas de novas áreas produtoras
e resolver gargalos localizados.
Nessas alterações, deve-se destacar a demanda
trazida pelo Ministério dos Transportes ao Congresso
Nacional, referente à necessidade de se viabilizar, com
custo mais acessível, uma estrada alternativa adequada durante as obras de duplicação do trecho hoje
superposto das BRs 163 e 364, entre Rondonópolis
e Cuiabá, no Mato Grosso. Os investimentos nessa
via alternativa serão possibilitados pelo novo traçado
proposto para a BR-364, o qual também incrementará
a integração logística com a malha férrea da região.
O propósito da alteração no art. 8° da MPV (art.
9º do PLV) foi para incluir no PNV outros portos no Rio
Araguaia, tais como Barra do Garças, Araguaiana, Co-
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calinho, Luciara, São Félix do Araguaia e Santa Terezinha, justiﬁcado o parecer por estudos de viabilidade
da Hidrovia Araguaia-Tocantins, promovidos no âmbito do Governo Federal, de acordo com o deputado-relator, além do Porto do Polo Industrial de Manaus
no Rio Negro.
II – Análise
II.1 – Da admissibilidade
Consoante dispõe o art. 8° da Resolução nº 1,
de 2002, do Congresso Nacional, o Plenário de cada
uma das Casas deverá examinar, antes do mérito de
Medida Provisória, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, e sua
adequação ﬁnanceira e orçamentária.
Quanto aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, o Poder Executivo relacionou as
razões para a adoção da MPV nº 513, de 2010, nos
termos da Exposição de Motivos Interministerial nº
168, de 2010, assinada pelos Ministros de Estado da
Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Gestão
e Orçamento, à época, Paulo Bernardo Silva.
De fato, são relevantes e tempestivas as alterações promovidas pela MPV no SH/SFH; a autorização
para emissão de títulos para ﬁnanciar o empréstimo
da União para enquadramento do BNB aos termos
deﬁnidos pelo CMN, diante dos crescentes desaﬁos
daquela instituição ﬁnanceira federal na concessão de
crédito para os projetos de desenvolvimento regional;
a subvenção econômica ao BNDES para ﬁnanciar empresas e microempreendedores em áreas atingidas
por desastres naturais; as mudanças promovidas no
funcionamento do FSB e do FFIE, emprestando maior
agilidade e ﬂexibilidade à União na permuta de ativos
com esses Fundos, assim como a eleição de instituição ﬁnanceira federal para a custódia de ativos desses
Fundos no País e no exterior; o aumento da cobertura
de riscos por meio do FGP; a prorrogação de prazo
para o DNIT executar obras nas rodovias transferidas
pela MPV n° 82, de 2002, visto que, desde 1° de janeiro de 2011, os investimentos iniciados ou em vias
de se iniciar correriam o risco de serem paralisados;
a inclusão de portos na Relação Descritiva dos Portos
Marítimos, Fluviais e Lacustres, constante do Anexo
do PNV; e a doação da CMB de gourdes à República
do Haiti, que teve destruída parte de seu meio circulante da economia.
Cabe sempre observar que a urgência e a relevância são requisitos de avaliação discricionária, de
apreciação estritamente política, permeada pelos critérios de oportunidade e conveniência. Dessa forma,
consideramos plenamente justiﬁcável a relevância e
urgência da MPV e sua admissibilidade.
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II.2 – Da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
Quanto à constitucionalidade da MPV nº 513, de
2010, o Presidente da República exercitou a prerrogativa que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal,
ao editar e submeter a Medida à deliberação do Congresso Nacional. Destaque-se que o objeto da MPV
não trata das restrições impostas pelo § 1° daquele
dispositivo, não atenta contra os requisitos impostos
pelo art. 246 da Lei Maior, nem tampouco as matérias
veiculadas na MPV n° 513, de 2010, estão no rol das
competências exclusivas do Congresso Nacional ou
de qualquer de suas Casas, expresso nos arts. 49,
51 e 52 da CF.
Além disso, a União é competente para legislar
sobre política de créditos e de seguros, a teor do inciso VII do art. 22 da Constituição Federal, e sobre diretrizes da política nacional de transportes, conforme o
inciso IX do mesmo art. 22 da Carta Magna. Portanto,
o ato normativo em exame enquadra-se nas previsões
constitucionais.
Quanto à juridicidade, é adequado o tratamento
da matéria por lei ordinária, de iniciativa do Presidente da República.
O texto também atende às exigências da boa
técnica legislativa, impostas pela Lei Complementar
nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração das
leis, com as alterações feitas pela Lei Complementar
nº 107, de 2001.
II.3 – Da Adequação Financeira e Orçamentária
A Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, estabelece, em seu art. 5º, § 1º, que “o exame de
compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira
das Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União
e da implicação quanto ao atendimento das normas
orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.”
Dessa forma, no que diz respeito à adequação
ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória, que ora
apreciamos, em especial com as limitações impostas
pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), entendemos que o
cumprimento da meta de superávit primário, conforme
a Lei nº 12.309, de 2010, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2011, de iniciativa do Poder Executivo, já proporciona
condição suﬁciente para ser admitida a adequação
orçamentária e ﬁnanceira da MPV.
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II.4 – Do mérito
Queremos registrar, primeiramente, o exíguo
tempo para a análise do PLV e emissão de parecer
por parte do Senado Federal. No formato atual, não há
uma divisão de tempo para a apreciação entre a Câmara e o Senado. O prazo constitucional é para as duas
Casas do Congresso deliberarem sobre os temas das
MPVs. O que na prática ocorre é que elas já chegam
ao Senado com prazo muito curto antes de expirar sua
validade. Nesse caso, qualquer alteração que venhamos a formular – e tínhamos sugestões de alterações
para o texto desta MPV em análise – acarretaria no
retomo da Medida para a Câmara dos Deputados e,
na prática, na perda de sua vigência. Nossa sugestão
é que a Câmara e o Senado tenham prazos separados, para que não ﬁquemos aqui apenas chancelando
o texto encaminhado pela Câmara. Sem dúvida que
esse é um dos problemas cruciais do processo legislativo e mesmo do bicameralismo brasileiros.
Quanto ao mérito, as iniciativas legislativas descritas acima no relatório deste parecer sobejamente
justiﬁcam a aprovação da matéria. Com relação às
alterações promovidas pela Câmara dos Deputados,
entendemos que elas ocorreram para o aperfeiçoamento da proposição, apesar dos aperfeiçoamentos que
poderíamos sugerir, se tivéssemos maior prazo para
a emissão do parecer e votação nesta Casa.
No tocante ao SH/SFH, a adoção das medidas
contidas nos dois primeiros artigos do PLV implicará
sensíveis melhorias na gestão e na defesa judicial do
SH, com efeitos positivos sobre o saldo do FCVS, considerado também o Fundo de Equalização da Sinistralidade da Apólice (FESA). A decisão não trará qualquer
prejuízo aos interesses dos mutuários, tendo em vista
que as coberturas proporcionadas pelo FCVS serão
as mesmas da Apólice do SH/SFH.
Cabe observar que o SH/SFH era operado por
seguradoras privadas que não realizavam a atividade típica de seguro, mas eram meras prestadoras de
serviços do Seguro Habitacional para a regulação dos
sinistros. O risco da operação era do FCVS, e, por
conseguinte, da União. Mesmo sendo seguro atípico e
apresentando sistemática operacional e regulamentar
deﬁciente, o SH/SFH cumpria o seu objetivo: indenizava
as ocorrências de morte, invalidez e de responsabilidade civil e recuperava os imóveis nas ocorrências de
danos físicos. No cenário atual, contrariando cláusulas
contratuais, quatrocentos e cinquenta mil contratos que
se encontravam na Apólice do SH/SFH não possuem
nenhuma cobertura, pois não há nenhuma entidade
para concedê-la, o que expõe o FCVS, antigo garantidor do seguro, a todo tipo de medida judicial.
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Além disso, é conveniente a renegociação das dívidas das instituições ﬁnanceiras com o FCVS vencidas
até a data de edição da MPV, assim como é adequado
o encontro de contas entre os créditos e débitos das
instituições ﬁnanceiras com o FCVS. Tal disposição
viabilizará a continuidade do processo de novação de
dívidas com o Fundo, além de propiciar mais agilidade na sistemática de recuperação de direitos do SH/
SFH para o FCVS.
A emissão de títulos autorizada no art. 3° do PLV
não tem impacto sobre a dívida líquida do setor público, mas apenas sobre a dívida bruta, pois se destina
a empréstimo ao BNB, instituição ﬁnanceira do setor
público. A autorização para o empréstimo já havia sido
dada pela Lei n° 12.249, de 2010, mas não havia a
necessária autorização para a emissão de títulos da
dívida pública.
A subvenção econômica da União ao BNDES
prevista no art. 4º do PLV possui urgência, mérito e
oportunidade inquestionáveis e mais do que justiﬁcam
o referido subsídio. Durante o ano passado, diversos
municípios de Pernambuco e de Alagoas, bem como,
neste ano, do Rio de Janeiro, tiveram suas economias
devastadas em decorrência de desastres naturais
ocorridos na região. As enchentes provocaram grande
destruição da infraestrutura e do sistema produtivo das
cidades atingidas. A concessão de subvenção econômica ao BNDES, para a equalização de taxas de juros,
nas operações de ﬁnanciamento, até o montante de
R$1 bilhão, dá continuidade à política federal de apoio
a empresas e microempreendedores individuais para
recuperação do parque produtivo das áreas afetadas.
Além disso, o valor envolvido na equalização da taxa
de juros nessas operações está longe de colocar em
risco o cumprimento das metas ﬁscais ﬁxadas para o
corrente ano.
Na verdade, a alteração promovida pela Câmara
dos Deputados pode vir a reduzir o montante de recursos que foi destinado originalmente aos Estados de
Alagoas e de Pernambuco pela MPV nº 513, de 2010,
e ao Estado do Rio de Janeiro pela MPV n° 523, de
2011, pois o montante global de R$1 bilhão, resultado
da soma dos recursos destinados pelas duas Medidas,
manteve-se o mesmo, mas agora pode se destinar
todos os Estados da Federação que venham a sofrer
desastres naturais.
O art. 5º do PLV dá nova redação aos arts. 2º,
4° e 7° da Lei nº 11.887, de 2008, que instituiu o FSB.
São medidas complementares, importantes não só
para a gestão dos ativos e recursos do FSB, como
também para a gestão do FFIE, constituído como um
fundo multimercado, exclusivo, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e que tem como
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administradora a Banco do Brasil Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.
A.. Dessa forma, permite a custódia e o depósito de
ativos, inclusive de moeda estrangeira, de titularidade
do FSB, em instituição ﬁnanceira federal no exterior,
que deverá ser o Banco do Brasil. A medida oferece
maior ﬂexibilidade operacional na gestão dos ativos do
FSB em operações realizadas no exterior, consentâneas, portanto, com o papel desenhado para fundos
desta natureza. Também disciplina as relações entre
o Tesouro Nacional e o FSB ao autorizarem a União a
emitir títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal em
favor daquele Fundo, assim como resgatá-los antecipadamente.
É importante esclarecer que a capitalização do
FSB por meio da emissão de títulos da Dívida Pública
Mobiliária Federal interna possui custos semelhantes
ao de uma capitalização com recursos ﬁnanceiros provenientes da Conta Única do Tesouro Nacional. Em
ambos os casos, há aumento da liquidez pela operação do FSB, seja em aplicações no FFIE, seja para a
aquisição de moeda estrangeira visando aplicações no
exterior. A diferença é que, no primeiro caso, a redução da liquidez para o nível anterior é feita pelo próprio
FSB, com a venda dos títulos recebidos como aporte
e, no segundo caso, o enxugamento de liquidez deverá ser feito pelo Banco Central do Brasil, com a venda
de títulos do Tesouro Nacional de sua carteira. Além
disso, o emprego de títulos da dívida pública dentre
as modalidades de recursos ﬁxadas em lei assegura
ﬂexibilidade na gestão do FSB, inclusive compatibilizando-a, quando necessário, com as diretrizes da
política monetária.
Em relação às alterações nas regras de funcionamento do FGP, contidas no art. 6° do PLV, a principal
delas diz respeito à ampliação do alcance das garantias
oferecidas pelo Fundo nas parcerias público-privadas,
no contexto especíﬁco da administração pública federal.
Outra alteração dispõe que o estatuto e o regulamento do FGP devem deliberar sobre a política de
concessão de garantias, inclusive no que se refere à
relação entre ativos e passivos do Fundo. A redação
anterior da Lei n° 11.887, de 2008, prescrevia que as
garantias do FGP seriam prestadas proporcionalmente ao valor da participação de cada cotista e vedava
a concessão de garantia cujo valor presente líquido,
somado ao das garantias anteriormente prestadas e
demais obrigações, superasse o ativo total do FGP. A
alteração, portanto, retira uma limitação à prestação
de garantia pelo Fundo e remete ao nível regulamentar a política de concessão de garantias por parte do
FGP. Dentre as mudanças que a regulamentação operará, a Exposição de Motivos refere-se à possibilidade
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de concessão de garantias do FGP a não cotistas do
Fundo. Assegura-se, ainda, que a alteração proposta
não reduz a segurança do parceiro privado garantido
pelo FGP, pois a reposição do patrimônio deste em
caso de inadimplemento do parceiro público já está
prevista em lei.
O PLV também determina que o FGP possa usar
parcela da cota da União para prestar garantia aos
seus fundos especiais, às suas autarquias, às suas
fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes. A medida objetiva superar as restrições
relativas à impossibilidade do FGP garantir autarquias
e fundações não cotistas e empresas dependentes do
Tesouro Nacional. Permite-se ainda que fundos especiais e empresas dependentes do Tesouro Nacional,
dispondo de patrimônio capaz de ser investido no FGP,
possam ser cotistas, o que não estava previsto na legislação anterior à MPV.
O FGP alcançará também as operações de parceria realizadas por fundos especiais e empresas estatais
da União, sem alteração do limite de seis bilhões de
reais já deﬁnido na Lei n° 11.079, de 2004. Esta inovação no estatuto legal do Fundo viabiliza a concessão
administrativa a ser realizada pela Empresa Brasil de
Comunicação, referente à implantação e operação da
infraestrutura da Rede Nacional de Televisão Pública
Digital Terrestre.
As demais medidas a que se refere o art. 6° do
PLV, contidas na Lei n° 11.079, de 2004, são de natureza técnico-normativa, envolvendo a classiﬁcação dos
recursos orçamentários envolvidos nas garantias e regulamentação das políticas de concessão de garantias.
O art. 7º autoriza a União a investir, até 31 de
dezembro de 2012, na malha rodoviária federal que
foi repassada para a titularidade dos Estados durante
a vigência da Medida Provisória n° 82, de 2002.
Na prática, ocorre a prorrogação de prazo para
que o DNIT possa utilizar recursos federais para a manutenção e conservação da malha rodoviária federal
transferida aos Estados. Nesse sentido, cabe observar que foram criadas muitas controvérsias quanto ao
processo de delegação das rodovias ocorridas sob a
vigência da MPV n° 82, de 2002, uma vez que o Congresso Nacional deixou de editar o decreto legislativo
regulamentando os atos praticados enquanto ela vigorou. Durante a tramitação legislativa da MPV n 82,
de 2002, foram assinados os termos de transferência
de cerca de 14 mil quilômetros da malha rodoviária
federal a 14 Estados.
Essa malha encontra-se em situação sui generis, pois apesar de delegada aos Estados, a União não
lhes transferiu fontes continuadas de receitas para sua
manutenção. Medidas provisórias têm sido editadas
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para garantir o investimento federal em sua manutenção desde 2006, pois os Estados não têm se encarregado dessa obrigação. Não fosse a solução precária e
transitória das autorizações de investimentos federais
por tempo limitado, essas rodovias provavelmente não
estariam recebendo manutenção adequada, pois os
Estados têm capacidade ﬁnanceira inferior a da União.
Parece-nos que o interesse público suscitado
demanda que a União e os Estados envolvidos encaminhem melhor essa questão, seja dotando-os de receitas para a devida manutenção, seja retornando sua
titularidade à União. O que não nos parece razoável é
que importantes vias tenham sua manutenção condicionada a instrumentos legais precários e efêmeros,
como é a situação vigente.
Em todo caso, parece-nos clara, nesse momento, a necessidade de tal prorrogação, de modo que o
DNIT possa realizar, sem riscos jurídicos, as obras necessárias para garantir a trafegabilidade dessas vias.
A não prorrogação da medida implicaria, a partir de 1° de janeiro de 2011, em que todos os investimentos iniciados ou em vias de se iniciar pudessem
ser paralisados, fato de graves consequencias porque
contratos já foram assinados e muitas obras estão em
andamento, além dos riscos à segurança dos usuários
que trafegam nas rodovias transferidas. Além disso, a
prorrogação da autorização ao DNIT a que se refere o
art. 7° do PLV não acarretará impacto ﬁscal adicional,
pois apenas prorroga situação já existente, recorrentemente prevista no orçamento federal.
O art. 8° do PLV não corresponde ao art. 8° da
MPV e foi alterado pelo deputado-relator para modiﬁcar o traçado das rodovias BR-080 e BR-364, conforme constam da Relação Descritiva das Rodovias
do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo
do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n°
5.917, de 1973. Conforme o deputado-relator, essa
alteração foi feita conforme estudos fornecidos pelo
Governo Federal.
Além do Porto do Pólo Industrial de Manaus, foram incluídos no PNV outros portos no Rio Araguaia,
que são necessários para se viabilizar essa importante
hidrovia, conforme dispõe o art. 9° do PLV. A inclusão
dos portos aqui citados justiﬁca-se técnica e economicamente, conforme diversos estudos de viabilidade
da Hidrovia Araguaia-Tocantins, promovidos no âmbito
do Governo Federal.
O Pólo Industrial de Manaus, por sua vez, é atendido por uma infraestrutura portuária composta por um
porto público praticamente inoperante para a movimentação continuada de cargas e por tão somente dois terminais privados, sendo previsível a dependência gerada
para os armadores e empresários instalados naquela
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região. Tal logística não atende o interesse público e
está a exigir investimentos por parte do Governo Federal no sentido de se criar uma infraestrutura portuária
compatível com a demanda existente e futura, o que
será feito com a federalização que a Medida propõe.
Em relação à doação de cem milhões de cédulas
de gourdes ao Haiti, a medida se insere no conjunto de ações humanitárias dirigidas à reconstrução do
Haiti, especialmente após o terremoto que o atingiu
em 12 de janeiro de 2010. Dentre os inúmeros danos
provocados pelo sismo à infraestrutura do país, inclui-se a destruição de parte do seu meio circulante, uma
vez que bancos e outros locais que mantinham moeda
entesourada foram afetados ﬁsicamente.
Isso não só resultou na falta de meio circulante,
mas também no descontrole sobre a quantidade disponível na economia. Desse modo, o envio das 100
milhões de cédulas, aproximadamente um terço do
volume regular, permitirá a normalização da administração monetária do Haiti.
Segundo a Exposição de Motivos Interministerial, a confecção das cédulas conta com a colaboração de empresas privadas fornecedoras de tintas de
segurança e de papel de segurança, com doação e
descontos, o que viabilizará a confecção das cédulas
a mais baixo custo.
III – Voto
Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão n° 9, de 2011,
à Medida Provisória n° 513, de 2010.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, essa medida
provisória é um acinte contra o Senado Federal, é um
acinte contra o Congresso. Por quê? Toda lei, para ser
elaborada, tem que ter uma pertinência temática. O
Código de Processo Penal não pode tratar de matéria
relativa ao Código de Processo Civil, como também
não pode tratar de matéria relativa à defesa do consumidor, nem tratar de meio ambiente.
E essa medida provisória, que é uma forma de se
legislar anomalamente, trata de temas que não guardam nenhuma pertinência. São temas que, inclusive,
Sr. Presidente, são tão díspares, que não poderiam
sequer merecer a leitura por parte da Mesa da Casa,
porque a medida não preenche nenhum dos pressupostos constitucionais – nós nem vamos falar de relevância e urgência.
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Para V. Exª ter ideia do que trata essa medida
provisória, há vários itens: consórcio de companhias
seguradoras que ingressaram no mercado de seguro
do SFH para administrar o recolhimento dos prêmios e
os pagamentos de sinistros mediante taxa de administração de 7,1%; acudir o Banco do Nordeste; atender
às sociedades empresariais, a empresários individuais e a pessoas físicas ou jurídicas, caracterizados
como produtores rurais vítimas de desastres naturais;
emissão de título de dívida pública – e nós decidimos
aqui, Sr. Presidente, V. Exª estava presente, quando o
Senador Tasso Jereissati, na criação do Fundo Soberano, disse que não admitia; foi feito um acordo com o
Governo, e o Governo vem agora, de novo, com essa
indecência, para emitir os seus títulos, com juros de
12%, com juros da Selic, e emprestar esses recursos
com 4%, 5% de retorno, a título de taxa de juros! É
uma indecência, Sr. Presidente. Isso é uma imoralidade que a Casa jogou fora lá atrás.
Para se ter uma ideia da disparidade, chegamos
a estar votando, na mesma medida provisória, auxílio
à nação haitiana, vítima de sérios desastres naturais.
Portanto, Sr. Presidente, nós, da oposição – falo
em nome do DEM; em nome do PSDB falará o Líder
Alvaro Dias –, não temos condição de votar esta matéria. Não é nem fazer obstrução à matéria. Obviamente
que vamos entrar com ação direta de inconstitucionalidade, mais uma vez. O DEM já preparou duas ações
de medidas provisórias recentes. Esta é a terceira
ação direta de inconstitucionalidade que vamos entrar, infelizmente. Neste caso não é nem pelo fato de
o Senado estar oprimido pela demora da Câmara, que
aconteceu novamente. Porque hoje o parecer chegou
aos nossos gabinetes agora, às 12 horas, e V. Exª já
tinha combinado conosco que chegaria, no mínimo,
com 24 horas de antecedência.
Então, Sr. Presidente, vamos entrar com uma ação
direta de inconstitucionalidade e, pela imoralidade, pela
afronta à Constituição, nós estamos abandonando o
plenário. Nós não vamos votar esta medida provisória.
Não adianta votar e perder. Nós, num ato de protesto
contra o deboche do Executivo contra o Congresso
Nacional e contra a conivência que está tendo este
Senado com medidas desse jaez, estamos abandonando agora, após o pronunciamento do Senador Alvaro Dias, nosso Líder do PSDB, vamos abandonar,
porque sabemos perfeitamente que não temos como
enfrentar no voto o rolo compressor imoral do Governo,
imoral, repita-se, porque não há pertinência temática.
Este Congresso é o quê? A Constituição está
sendo rasgada, Sr. Presidente!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço a V. Exª...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Como é que nós votamos, dentro de uma medida provisória, sete temas, Sr. Presidente? Isso é uma
indignidade! Não podemos aceitar! Temos que honrar
os nossos mandatos de Senadores, Sr. Presidente.
Não podemos fazer isso com a Nação brasileira. Nós
precisamos ter um mínimo de dignidade jurídica, Sr.
Presidente! Como é que nós votamos isto aqui? Nós
estamos rasgando a Constituição, Sr. Presidente! Que
Constituição é esta, em que votamos e jogamos fora?
É para isso que existe o Senado? Para fazer o que o
Executivo quer?
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, peço a V. Exª que, na
forma regimental, conclua o seu pronunciamento.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Fazer de forma imoral, Sr. Presidente! Nós vamos abandonar o Plenário em protesto contra a atitude
do Senado de chancelar tudo o que vem do Executivo,
inclusive medidas dessa qualidade, e vamos pedir ao
Supremo Tribunal Federal que restaure a dignidade
desta Casa e do Congresso Nacional, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer instruindo a matéria conclui favorável à constitucionalidade, relevância e urgência do
projeto e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
de Conversão nº 9.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não, nós não vamos discutir essa matéria. Vamos colocar em votação. Podemos discutir o mérito na
segunda parte.
Temos como inscrito, para discutir os pressupostos de urgência, o Senador Jarbas Vasconcelos, que
tinha pedido a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, eu pedi a palavra. Eu quero falar agora,
Sr. Presidente. Eu queria usar da tribuna. Pedi a V. Exª
há muito tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª, de acordo com a nossa relação, é o
segundo orador. Fala o Senador Jarbas Vasconcelos
e, em seguida, V. Exª, está bem?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Aguardo.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Estou inscrito para discutir o mérito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para o mérito. Então, V. Exª discutirá o mérito.
Em votação.
As Sr.ªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Gostaria que os que quisessem que constassem
da Ata que declinassem os seus nomes.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Voto
contra. Não existem esses requisitos nesta medida
provisória.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria toda vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão o mérito da matéria.
Está inscrito para discutir o mérito o Senador
Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou seguir a voz que pede que, diante dessa
excrescência que está sendo discutida, a gente não
permaneça em plenário.
Gostaria apenas de me dirigir ainda ao Relator
Renan Calheiros. Ele disse que pode fazer a emenda
de redação, embora, no fundo, seja emenda de mérito, mas é que o Senado tem feito. Fez durante quatro
anos passados e está fazendo nesta legislatura. Não
vejo por que deixar de fazer agora, para atender sobretudo aos mutuários de Pernambuco. A emenda que
apresentamos a ele, não formalmente, foi apresentada
para preservar a vida e a dignidade de proprietários
de mais de seis mil ediﬁcações residenciais na área
metropolitana do Grande Recife.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
Peço ao Plenário silêncio, pois há orador na tribuna.
Peço aos Srs. Senadores silêncio na Casa, pois
há um orador na tribuna.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há
muito que nós Senadores de oposição chamamos
atenção para o desrespeito que tem o Poder Executivo
com este Senado Federal.
Agora nós chegamos ao pior acontecimento deste
ano, uma medida provisória humilhante, uma medida
provisória que vem para esta Casa dizendo a todos os
Senadores: nós vamos humilhar o Senado Federal. Isto
aqui é uma imoralidade, isto aqui é uma humilhação,
isto aqui é querer tirar o moral de todos os Senadores!
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Lamento, Presidente, lamento que o Relator tenha
se esforçado e, com todo o respeito ao Renan Calheiros, o Senado Federal não pode se curvar, Presidente
Sarney, às atitudes imorais do Palácio.
Como é, Srs. Senadores, que uma medida pode
incluir várias outras no mesmo processo? O Governo
disse assim a todos os Senadores: “Vou mandar uma
medida provisória” – está aqui, isso é real, nunca vi
na minha vida parlamentar – “que vocês vão ter que
votar em três coisas ao mesmo tempo, em três coisas
distintas”. Metem até o corrupto DNIT dentro dessa
medida provisória.
Quero ver quais os Senadores desta Casa que
vão votar nesta humilhação. Quero ver qual é o Senador
da República que dirá a si próprio que está desmoralizado, que quer desmoralizar esta Casa, que obedece de qualquer jeito ao Executivo, nem que seja pela
própria ditadura. Isto aqui é uma ditadura branca, Sr.
Presidente. Isto aqui é uma ditadura branca! Isto aqui
é uma desmoralização a cada Senador desta Casa!
Vamos nos retirar, Sr. Presidente. Vamos sair
daqui agora. Não podemos mostrar à Nação brasileira que somos irresponsáveis, que comungamos com
atos antidemocráticos. O Senado precisa ser forte,
Senadores. Façam do Senado uma instituição forte!
Não deixem desmoralizar este Senado!
Clamo a cada um de V. Exªs que não votem essa
medida. Não desmoralizem o próprio poder onde trabalham. Não caiam na descrença daqueles que conﬁaram em cada um de V. Exªs, daqueles eleitores que
mandaram V. Exªs para cá com a ﬁnalidade de defender
o Estado de V. Exªs e de defender este Brasil querido
que todos nós amamos.
Esta é uma tarde fúnebre e desmoralizante para
o Senado Federal. A Presidenta da República está
agora, com o ato dessa medida provisória, dizendo a
todo Brasil: eu mando como quero naquele Senado e
todos os Senadores da República obedecem.
Ah, Senadores, não deixem a democracia ser
esfacelada neste Senado Federal. O que irão dizer os
brasileiros? O que irão dizer aqueles que votaram em
V. Exªs? Que V. Exªs ajoelham-se nos pés do Executivo.
Que V. Exªs preferem desmoralizar este Senado, para
obedecer ao que manda a Presidenta da República.
O nosso Senado, hoje à tarde, passa por um
momento muito sério. A sociedade irá nos julgar. A sociedade irá julgar cada um de V. Exªs. O ato de votar
nessa medida provisória hoje, Senadores e Senadoras, é um ato humilhante, é um ato desleal, é um ato
desrespeitoso a este Senado Federal.
V. Exªs, quando chegarem à casa de vocês, ao
puxarem o travesseiro e ali colocarem a cabeça, pensem, pensem, pensem o que V. Exªs ﬁzeram para a
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Nação brasileira na tarde de hoje. Pensem, Senadores
e Senadoras, pensem o que V. Exªs ﬁzeram: comungaram com a humilhação que a Dilma mandou fazer
nesta tarde ao Senado Federal.
Presidente, com todo respeito a V. Exª, vou me
retirar desta Casa e se, em punição, eu receber a perda
do meu dia, V. Exª está autorizado a descontar esse
dia na minha folha de pagamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a oposição comunica a V. Exª que desconsidera os pedidos
que faríamos de destaque para a matéria, emendas
que teríamos o interesse em apresentar, porque não
pretendemos compactuar com uma medida provisória imoral.
Isso depõe contra o conceito desta instituição.
Nós vamos nos retirar. O bloco oposicionista na Casa
se retira, protestando contra a aprovação dessa medida provisória, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência,
eu queria registrar o voto do PSOL contrário aos pré-requisitos de relevância e urgência, mas aﬁrmar que
nós, do PSOL, vamos ﬁcar em plenário e participar do
debate. Emitirei, daqui a pouco, no debate do mérito,
a nossa opinião sobre o mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós estamos discutindo o mérito, e V. Exª está inscrito para discutir o mérito.
Com a palavra o Senador Walter. (Pausa.)
O Senador Walter Pinheiro desistiu de falar.
O Senador Alvaro Dias também.
O Senador Aloysio Nunes. (Pausa.) Também.
O Senador Gim Argello. (Pausa.) Também.
O Senador Benedito de Lira. (Pausa.) Também.
O Senador Cícero Lucena. (Pausa.) Não está
presente.
O Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
não desistimos. Estamos aqui ﬁrmes, por uma questão
muito simples: no mérito dessa matéria – já votamos os
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pressupostos todos –, tenho dialogado com o Relator
Renan Calheiros e há uma questão muito importante
no problema do seguro.
O seguro privado está sendo absorvido pelo
sistema público, digamos assim, mas resta uma pendência que pode prejudicar, de forma demasiada, os
mutuários do sistema ﬁnanceiro nessa passagem de
um para o outro. No sistema privado, das seguradoras
privadas, que são várias, os mutuários acionaram na
Justiça essas instituições privadas, e elas estão respondendo na Justiça a essas demandas dos mutuários.
Transferir esse seguro para o setor público deixa uma
brecha, que já está sendo usada hoje. Aliás, desde o
primeiro dia da emissão da medida provisória, as seguradoras estão arguindo na Justiça que, passando o
seguro para o poder público, não cabe mais nenhuma
ação contra tais seguradoras.
Ora, Sr. Presidente, a garantia de que a demanda
judicial, oferecida pelos mutuários, vai se voltar agora
contra o Poder Público não está assegurada em lugar
nenhum. Quer dizer, todos os mutuários, todas as instituições que estão demandando na Justiça vão, evidentemente, ter de entrar com uma nova proposição
no Poder Judiciário. Isso é um prejuízo sem tamanho
e que precisa ser corrigido!
E o que nós estamos levantando com o relator é
que ﬁzemos o destaque de uma emenda do Senador
Gilberto Goellner que possibilita a solução desse problema. Mas é evidente que o relator pode encontrar
uma saída na redação da matéria. Eu quero examinar
com o relator como é que nós vamos resolver esse
problema, porque é objetivo: nós estamos com uma
questão que vai prejudicar não apenas um mutuário,
mas milhares de mutuários.
Eu chamo a atenção para um aspecto. No Estado
de Pernambuco, mais precisamente em Recife e região
metropolitana, onde as construções foram realizadas
em áreas de grande instabilidade, ocorre que muitos
prédios – são prédios inteiros! – estão com problemas.
E a única forma de resolver o problema foi demandar
na Justiça contra as seguradoras. Muitos ganharam,
mas muitos estão demandando. E essas seguradoras
estão se excluindo do processo, pedindo ao Judiciário
que as exclua do processo, porque agora é o Poder
Público. Que se faça outro processo e que se inicie do
zero uma nova demanda judicial, porque ﬁcou essa
brecha. Então, está bom, mas qual é a solução?
Não há solução aqui na redação, no texto. Esse
é um problema grave, Sr. Presidente. Não há uma solução aqui, pois se tem de começar tudo do zero: demandas que já estão com cinco anos, sete anos, oito
anos, sentenças com apelações... Quer dizer, é uma

MAIO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

situação grave, do ponto de vista do interesse de milhares e milhares de mutuários.
Eu acho que houve uma imprecisão do próprio
Governo quando fez essa proposição. Não observou
esse detalhe e pode causar um prejuízo gigantesco
a milhares de mutuários, que, evidentemente, vão ter
que demandar novamente...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues,
inscrito para discutir.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Presidente, inscreva-me!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito, Senador Crivella.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, é que o relógio concluiu, mas eu não
havia concluído.
Então, quero deixar a questão com o relator. Peço
uma solução para esse problema, que atinge a todos.
Falei do caso especíﬁco do Estado de Pernambuco, de Recife, por um problema muito objetivo, porque
ali é uma região alagada, que se construiu no alagado
e causou prejuízos enormes. São prédios inteiros! É
um problema grave que vamos deixar pendente se votarmos da forma que está a medida provisória.
Peço ao relator que, por favor, se manifeste em
relação a essa questão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues com a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós do PSOL optamos em ﬁcar presentes, optamos em debater o mérito dessa medida provisória. E
tomamos essa opção embora reconheçamos que de
fato, do ponto de vista formal, essa medida provisória
é uma excrescência!
Sr. Presidente, nós temos a Lei Complementar
nº 95, que regulamenta e organiza o nosso processo
legislativo. E um dos princípios dessa lei complementar é o princípio da pertinência temática. Medida provisória, claramente, é um instrumento que tem força
de lei. Assim consagra o texto da nossa Constituição.
Medida provisória, reitero, Sr. Presidente, necessita – é claro o nosso art. 62 na existência dos seus
pré-requisitos – de relevância e urgência. Em relação
a esses pré-requisitos, nós votamos contrariamente,
porque é claro que essa MP não cumpre com os pré-requisitos exigidos pelo texto constitucional.
Por outro lado, no mérito, a medida provisória –
aí eu reitero a imperfeição da forma legislativa apresentada, a impertinência temática, porque, na prática,
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o que foi utilizado pelo Poder Executivo é trazer um
conjunto de matérias distintas para serem abordadas
como contrabando nessa medida provisória, para que
o Congresso a aprove.
É, sem dúvida, Sr. Presidente – e aí concordo
com o ilustre Senador Demóstenes Torres, com os
Senadores do PSDB, PPS e Democratas –, é, nesse
sentido, um desrespeito ao Congresso Nacional.
É por isso, Sr. Presidente, que urge – a Comissão
de Constituição e Justiça da Casa já está atrasada na
aprovação da proposta de emenda constitucional de
V. Exª para que, o quanto antes... Inclusive a proposta
de emenda constitucional, com o relatório apresentado
do Senador Aécio Neves, que incorpora, no conjunto
do relatório, o debate que ocorreu na Casa para que
nós disciplinemos, em deﬁnitivo, o uso desmedido das
medidas provisórias. Eu creio, não tenho dúvida de que
é na aprovação dessa proposta de emenda constitucional que faremos o bom combate para disciplinar,
para que o Executivo não edite medidas provisórias
indevidamente, como tem editado, utilizando esse vergonhoso instrumento do contrabando.
Entretanto, Sr. Presidente, o mérito, nós não poderíamos sair do plenário, não poderíamos não votar, embora tenha votado contra os pré-requisitos de
urgência e relevância dessa MP. Embora a MP, entre
os vários contrabandos existentes, incorpore dispositivos como o previsto no art. 6º, que amplia as possibilidades nas quais o setor público irá garantir o risco
das famigeradas Parcerias Público-Privadas, embora
haja contrabandos indevidos como esse, o mérito, em
muitos outros aspectos da medida provisória, traz medidas positivas.
Por exemplo, o art. 4º determina que a União
subsidiará a taxa de juros cobrada pelo BNDES em
empréstimos para capitais de giro e investimento em
empresas e microempreendedores individuais localizados em Municípios do Estado de Alagoas e de Pernambuco, atingidos. Sabemos o impacto que houve
recentemente, nos Estados de Pernambuco e Alagoas, o último período de cheias, a última enchente que
atingiu os Municípios do interior daqueles Estados.
Seria um ato, de nossa parte, de lesa-humanidade se não aprovássemos o mérito do que está sendo
proposto nesse art. 4º. Mas também haveremos de
convir que uma matéria como esta poderia ser objeto
de outra matéria apresentada pelo Poder Executivo.
Da mesma forma, o último artigo da medida provisória, Presidente, autoriza a Casa da Moeda do Brasil…
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ... a doar 100 milhões de cédulas de gourde à Re-
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pública do Haiti. Ora, Presidente, (Fora do microfone.)
isso é uma medida humanitária! Toda a América tem o
dever, tem a obrigação com o povo haitiano. Não seria
humanitário de nossa parte se nós não votássemos
favoravelmente a essa matéria.
Então, fazendo aqui a crítica – deixando claro
que essa matéria não tem pertinência temática, que
essa matéria fere a Lei Complementar nº 95, que ela
trata, no mesmo aspecto, de sete temas distintos, não
concordando com sua forma, votando contrariamente
aos seus pré-requisitos de relevância e urgência, mas
ﬁcando aqui no plenário para votar favoravelmente ao
mérito – é que nós vamos posicionar-nos. O mérito traz
matérias que precisam de uma resposta urgente do
Estado brasileiro, de uma medida urgente por parte do
Governo da União, de medidas, em alguns aspectos
inclusive humanitárias, como as já citadas no art. 7º e
no último artigo dessa medida provisória.
Por isso nós vamos ﬁcar no plenário, embora reiteremos nossa posição de oposição programática, de
independência política neste plenário em relação ao
Governo. Vamos ﬁcar no plenário e votaremos favoravelmente ao mérito.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, que
está inscrito para discutir a matéria. Ele estava ausente,
voltou e comunicou à Mesa que quer usar da palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, primeiro eu queria separar esse debate.
De forma muito correta, coloca aqui o nosso colega Senador Randolfe Rodrigues o que signiﬁca, do
ponto de vista do mérito, ações contidas nessa medida provisória, como o atendimento a diversas cidades
brasileiras onde os processos de chuva, como nos
Estados de Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro,
necessitam de ajuste, de aporte ﬁnanceiro não só para
socorrer as vítimas, como também para adotar medidas de infraestrutura.
O segundo aspecto, meu caro Senador Randolfe,
dessa correção, dessa atitude que consta da medida
provisória tem a ver com o sistema habitacional e o
Sistema Financeiro da Habitação, à medida que corrige
a medida provisória uma distorção, adotando, com um
fundo de compensação, uma posição que permite que
seguradoras, meu caro Vital, possam exclusivamente
atuar na situação de seguros habitacionais, o que não
era uma prática existente.
Separado isso, meu caro Presidente Sarney, é
importante que a gente coloque as coisas exatamente
no seu devido lugar. Abandonar o plenário é uma prer-
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rogativa de todo e qualquer Senador. Não participar
da votação também é uma atitude, uma decisão que
compete a cada um. Mas não dá para se ter essa saída
com alusões ou ilações a partir desta ou daquela posição que seja imoral. Imoral é, inclusive, a gente não
apreciar matéria que atende a pressupostos, sim, como
em toda a sua história de medidas provisórias. Imoral
é não atender a demandas, inclusive, que, necessariamente, são corrigidas por esta medida provisória.
Não dá pra gente corroborar com uma prática
que questiona o rito de medidas provisórias, por sinal,
já proposto aqui por diversos Senadores, a partir da
emenda constitucional apresentada pelo Presidente,
na busca de corrigir essa distorção. Não podemos tachar de imoral o Plenário por conta do erro patrocinado na divisão do tempo, para que as Casas possam
apreciar a medida provisória. Essa é a diferença. Essa
é a divergência.
Estamos, inclusive, tratando de medida provisória
com a qual não temos sequer oportunidade de ir além
do processo de votação. Não nos é permitido, neste
momento, sequer o ajuste redacional, de maneira que
adentremos o conteúdo da medida provisória. Ajustar a isso a leitura de que há imoralidade, de que há
quebra de ruptura... Essa regra foi aprovada por este
Parlamento. Essa regra, com erro, foi aprovada não só
pela Câmara dos Deputados, mas também pelo Senado Federal, que permitiu que, dentro dos 120 dias,
estivessem inclusos tanto Câmara quanto Senado.
Portanto, não dá para aceitar esse tipo de postura e,
tampouco, essa aﬁrmativa.
Volto a dizer: a prerrogativa de deixar o plenário,
a prerrogativa de discordar de uma matéria é atitude
de cada um, uma posição pessoal, política e até de
conteúdo de cada um, mas não dá para misturar as
questões em um processo de generalização e, muitos
menos, em um processo de ataque a esta instituição,
como se essa prática fosse uma prática imoral.
Estamos andando exatamente na linha do que
prevê o dispositivo constitucional, Sr. Presidente. Estamos andando rigidamente na linha do que preveem os
dispositivos regimentais desta Casa e da outra Casa,
que compõem o Congresso Nacional.
Portanto, estamos andando exatamente dentro
dos parâmetros que nós mesmos, como Senadores...
E é bom frisar que essas regras foram consagradas
e aprovadas quando a maioria desta Casa não era a
maioria que é hoje; quando a maioria desta Casa não
era a maioria relacionada, como alguns tentam mencionar, com o Governo de hoje. Essa regra foi aprovada
quando a maioria estava exatamente do lado em que
se encontra, hoje, a minoria.
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Portanto, para que a gente não trate como período de maioria ou de minoria, tratemos de período
institucional. Há uma regra constitucional, há uma regra regimental. Nesse parâmetro, nesse trilho é que
estamos seguindo.
Volto a aﬁrmar: concordamos com o mérito da
medida provisória pela assertiva que ela traz para corrigir distorções. Discordamos do processo do prazo,
como já ﬁzemos, por meio não de questionamento ou
de mero discurso, mas com apresentação de uma solução que busca resolver esse impasse e nos permitir,
como Casa, analisar, votar e até resgatar, aí, sim, o direito constitucional desta Casa de poder se posicionar,
inclusive alterando o mérito das medidas provisórias.
Dessa forma, Sr. Presidente, somos favoráveis ao
mérito e estamos votando algo dentro da normalidade,
dentro da correção e dentro do princípio institucional
regido pelas regras que foram constituídas pelo Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito depois dele. S. Exª estava
inscrito antes.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, inscreva-me, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Benedito de Lira, V. Exª está inscrito
para falar. V. Exª desiste?
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu disse a V. Exª,
quando fui chamado, que eu abria mão da inscrição.
Farei isso após a Ordem do Dia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Gim Argello.
Senador Wellington Dias, V. Exª quer discutir a
matéria, não é isso? (Pausa.)
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra.
Eu gostaria de colocar que, agora, depois de
conversar com o Líder Renan Calheiros e com o Líder do Governo, Romero Jucá, e na minha condição
de 1º Vice-Líder do Governo, tranquilizei-me muito em
tranquilizar os mutuários. Por quê? Porque o que me
foi dito pelo Líder do Governo, o entendimento, como
foi o bem explicado aqui, é o de que os seguros que
hoje os mutuários recebem, que ganharam na Justiça,
acompanham já o fundo. Eles não vão ser cortados,
não terão que disputar novamente, Senador Wellington.
Eles vão acompanhar. Quem já recebe o seguro vai
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continuar tranquilo em recebê-lo, até sua ação na Justiça transitar em julgado, dando ganho de causa, assim,
se a Justiça entender, aos mutuários. Mas o aluguel,
que eles recebem através de seguro, está garantido
na forma da medida provisória, na forma em que está.
Então, esse entendimento me tranqüiliza para
aconselhar a todos os Senadores presentes que votem,
principalmente os da Bancada do PTB, a favor dessa
medida provisória. Tanto porque, também, nessa medida provisória, retiram-se do papel, deﬁnitivamente,
as parcerias público-privadas, tão ditas, tão faladas
no País afora e tão necessárias, porque as parcerias
público-privadas, agora, nascem com um fundo de seis
bilhões de reais, para que esse fundo possa fazer fund
para vários investimentos necessários em várias partes
de infraestrutura: rodovias, ferrovias, aeroportos, portos.
E eu gostaria de aproveitar este momento – porque é matéria cujo mérito é muito importante, são temas
relevantes, são temas que já discutimos várias e várias
vezes – para pedir que os Senadores da base que se
encontram nos seus gabinetes, por favor, venham para
o plenário, porque, em seguida, vamos fazer a votação
dessas matérias que são tão importantes para a tranquilidade dos mutuários, pelo repasse de um bilhão
para os Estados de Pernambuco, de Alagoas, do Rio
de Janeiro, sendo que os outros demais Estados agora podem receber recursos, o que é muito importante
para a gente também; e principalmente com relação
à parceria público-privada. Por quê? Porque todos os
portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias vão
ser atendidos.
Falando em hidrovias, nessa medida provisória
também foram acrescentados, pela Câmara Federal,
alguns portos do Mato Grosso, o que é muito importante para o escoamento da safra por meio de hidrovias.
Então, quero parabenizar a medida por esses
méritos, agora dizendo, Sr. Presidente, que concordo com os méritos dessa medida, mas não concordo com a forma pela qual essas medidas provisórias
estão chegando ao plenário do Senado, apenas com
uma semana e, muitas vezes, com menos do que isso,
para serem discutidas. Espero que isso termine, que
a gente ache uma forma de acabar com isso, que o
Senado realmente possa legislar com a tranquilidade
necessária de, pelo menos, uns 45 dias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella e,
em seguida, o Senador Wellington Dias.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero perguntar a V. Exª se posso votar contra matéria
que manda recursos para o Banco do Nordeste, que
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vai ajudar os pequenos produtores. Quero perguntar
se posso abandonar este plenário e deixar de votar
matéria que manda recursos para aqueles que ﬁcaram
desabrigados, durante as tempestades, no meu Rio de
Janeiro, em Pernambuco e em Alagoas. Eu posso sair
deste plenário, Sr. Presidente, e virar as costas para
o Haiti? Eu não posso fazer isso, Sr. Presidente! Não
posso fazer isso. O povo que me trouxe para cá, que
me colocou aqui – sem eu merecer; o mais obscuro
e anônimo Senador desta Casa –, não me perdoaria.
Tem defeitos essa medida provisória, mas os méritos são muito maiores, e voto com os méritos, voto
com o Nordeste, voto com os desabrigados do Brasil
e voto com os pobres do Haiti.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero,
exatamente, ir na direção do Senador Crivella. Primeiro, qualquer um de nós aqui, Presidente da República,
tendo não só uma situação de desastre natural, como
o Brasil inteiro acompanhou, de Alagoas, de Pernambuco e de outros Estados, tendo a situação que viveu
o Haiti, momentos dramáticos, e que teve que se socorrer da Casa da Moeda do Brasil para imprimir suas
moedas, por falta de capacidade e de segurança interna; qualquer um de nós aqui que tivesse uma situação
de portos, como os da Região Norte, ou de rodovias
em várias partes do Brasil, em que não se podia começar uma obra toda pronta para começar por falta
de uma decisão, se aquele trecho era federal ou não,
como hoje acontece em muitas rodovias; qualquer
um de nós aqui, Presidente da República, que tenha
sensibilidade, que possa olhar para mutuários, pois vivemos até há bem pouco tempo neste País com uma
política de inﬂação elevada, comendo os salários e,
ao mesmo tempo, com as prestações da casa sendo
levadas para leilão; tendo agora um Presidente com a
sensibilidade de colocar uma medida provisória... Veja,
Presidente, isso é uma prerrogativa do Presidente da
República. Acredito que, inclusive, o procedimento está
correto. Se se encaminha aqui sem medida provisória...
A oposição estava aqui reclamando que tinha medida provisória demais; se se economiza numa medida
provisória só, a oposição se retira do plenário, Quem
se retira do plenário é porque não tem compromisso
com isso. Bastaria a capitalização do Banco do Nordeste, que estava pronto para ser privatizado, e hoje
está aí um banco oferecendo condições de crédito ao
nosso País, precisando de mais capital.
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É por tudo isso, Sr. Presidente, que não só voto
como peço voto a toda a base do Governo e a todos da
oposição que tenham compromisso com essas causas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Antonio Carlos Valadares com a
palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a meu ver, não há nenhuma razão para que a oposição tenha qualquer constrangimento em votar essa
medida provisória que foi baixada no governo do presidente Lula. Ao invés de receber críticas, ela deveria
estar recebendo elogios e aplausos pela iniciativa do
governo do presidente Lula, porque por meio dela o
Governo da Presidenta Dilma pode injetar no BNDES
recursos para projetos de desenvolvimento regional,
beneﬁciando os Estados mais pobres da Federação
brasileira, inclusive os do Nordeste do Brasil. Por intermédio dessa medida provisória, a nossa Presidenta
Dilma pode atender aos reclamos dos Estados atingidos pelas cheias, pelas intempéries que redundaram em prejuízos incomensuráveis, inclusive para as
pequenas e microempresas, que receberão ajuda do
BNDES para recuperar os seus prejuízos.
Ademais, Sr. Presidente, quanto a dizerem que ela
é inconstitucional, é só fazermos um registro histórico
dos procedimentos anteriores ao governo do presidente Lula, quando havia uma enxurrada de medidas
provisórias dispondo sobre os mais variados assuntos.
Era uma verdadeira salada mista em cada medida provisória. Inclusive, eu me recordo de uma que nós, da
oposição, denominamos de “medida provisória do ﬁm
do mundo”, porque ela dispunha até, Sr. Presidente,
da compra de um carro para o vice-presidente da República, conjugada essa compra com várias e várias
metas que não tinham nenhuma coordenação, que não
tinham nenhuma harmonia com a proposta principal.
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Dizem, Sr. Presidente, que ela poderia
estar ferindo a Constituição. Ora, o Presidente Lula, ao
dispor, ao colocar essas matérias na medida provisória, certamente foi aconselhado por sua assessoria a
fazer aquilo que denominamos de economia processual, porque quanto papel, quanto palavreado seria
gasto, quantos discursos seriam feitos se essa medida
provisória fosse dividida em quatro ou cinco medidas
provisórias, para que a oposição tivesse, em cada uma
delas, um discurso diferente para açambarcar a ação
do Presidente da República!
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Por essa razão, Sr. Presidente, merecem elogios,
merecem aplausos e apoio total o presidente Lula e a
atual Presidenta da República Dilma.
Lamento que Senadores do Nordeste, Senadores
que defendem as pequenas e microempresas, Senadores que combatem as intempéries, que lutam contra as
secas, no atendimento e assistência aos atingidos pelas
enchentes, tenham-se retirado no momento crucial em
que populações do Brasil inteiro, populações de várias
regiões estão sofrendo com os problemas climáticos,
enchentes e secas que acontecem neste País.
Por isso, o PSB, Sr. Presidente, por meu intermédio diz que vota “sim” a essa medida provisória.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente, eu vou abrir mão para nós votarmos simbolicamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concluída a discussão.
Temos, sobre a mesa – Senador Renan, que é
Relator, por obséquio –, dois requerimentos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Fora do microfone.) – Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Do Senador Demóstenes Torres, de pedido de
destaque, e do Senador Cícero Lucena.
O Senador Alvaro Dias desistiu em nome da Minoria e pela obstrução.
Eles não estão presentes.
Deixam de ser lidos.
O Senador Armando Monteiro também tem um
requerimento de destaque.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Não está presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não, mas podemos votar, sim.
REQUERIMENTO Nº , DE 2011
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do
Regimento Interno, votação em separado do inciso
II do parágrafo único do art. 1º do Projeto de Lei de
Conversão nº 9.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2011
Requeiro, nos termos do inciso II, do art. 312, do
Regimento Interno do Senado Federal, a votação em
separado do inciso II, do parágrafo único, do artigo 1º,
do Projeto der Lei de Conversão nº 9, de 2011, oriundo
da Medida Provisória nº 513, de 2010.
Art. 1º ....................................................
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I – .........................................................
II – ........................................................
III – .......................................................
Parágrafo único .....................................
I – .........................................................
II – As despesas relacionadas à cobertura de danos físicos ao imóvel e à responsabilidade civil do construtor.
Brasília, 4 de abril de 2011. – Senador Armando Monteiro
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação. (Pausa.)
Recusado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
REQUERIMENTO Nº , DE 2011
Requerimento de destaque para votação, do Senador Inácio Arruda, que requer votação em separado
da Emenda nº 1, apresentada a artigo da Medida Provisória nº 513, de 2010.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2011
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO – SF
(Emenda nº 1 à MPV Nº 513/2010 – PLV 9/2011)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda nº 1, apresentada ao artigo da Medida
Provisória nº 513 de 2010 (PLV 9/2011).
Sala das Comissões, 4 de maio de 2011. – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra para pedir a opinião do nosso Relator, porque se
trata de algo relevante. Sou a favor de toda a medida
provisória, e o PCdoB também. Agora, nós precisamos
ouvir... Eu sei que o pastor está querendo orar, com
o braço levantado, mas, antes da oração, precisamos
ouvir a palavra do nosso Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Infelizmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder à votação da medida provisória, no mérito.
Passamos à votação, primeiro, do projeto.
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Em votação o projeto de lei de conversão, que
tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Aprovado o projeto de lei de conversão, ﬁcam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço a atenção dos Srs. Senadores.
Item 2:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 514, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 10, de 2011, que altera
a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
“dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV e a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas,
as Leis nºs 10.188, de 12 de fevereiro de 2001,
6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de
1991, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002-Código Civil; revoga os dispositivos da Medida
Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.” (proveniente
da Medida Provisória nº 514, de 2010).
O Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2011,
consta da pauta pela primeira vez. Nesse sentido,
conforme os acordos de Liderança, o referido projeto
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã.
A pauta continua sobrestada, mas o Item 6 pode
ser votado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas quero registrar para todas as Senadoras e Senadores que ﬁzemos
um acordo e vamos votar a matéria que diz respeito
a Itaipu, aos royalties pagos ao Paraguai, na terça-feira. Como foi acordado com os líderes, portanto,
essa matéria será votada na terça-feira e não entrará
na pauta de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu lamento que a Mesa seja a última a saber,
uma vez que ela é que tem a obrigação de colocar a
pauta da Casa.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Não, ela está na pauta, mas foi combinado. Tendo em
vista que pode haver pedido de veriﬁcação de quórum,
ﬁcou acertado que seria votada na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 6:

MAIO 2011

Maio de 2011

REQUERIMENTO Nº 307, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº
307, de 2011, da Senadora Ana Amelia, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
294 e 484, de 2008, por regularem a mesma matéria
(cálculo do adicional de insalubridade).
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 294 e 484, de
2008, passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos
Econômicos; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, de Assuntos Sociais.
São as seguintes as demais matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, de autoria da Senadora Ideli Salvatti,
que altera a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, para acrescentar outras atividades de prestação de serviços às
já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
4
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.
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.
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5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2011 (nº 4.409/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de Juiz do Trabalho e de Varas
do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região (CE), deﬁne jurisdições e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 123, de 2011,
da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voltamos à lista de oradores.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O primeiro Senador inscrito – já vou dar-lhe a
palavra pela ordem, Senador Randolfe – é o Senador
Luiz Henrique.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, solicito minha inscrição pela Liderança do
Governo, para falar na hora em que for possível.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, pela
ordem, para duas questões. A primeira é a seguinte:
eu queria solicitar à Mesa a inclusão na Ordem do
Dia – naquela em que achar mais pertinente, mas o
solicito o quanto antes – dos meus Requerimentos nº
245, para comemoração dos 16 anos da emissora de
televisão Rede Vida, e nº 389, para comemoração dos
68 anos de criação do Amapá.
Além disso, solicito – já há requerimento à Mesa
– minha inscrição para falar pela Liderança, na tarde
e noite de hoje, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito.
Os requerimentos serão votados na sessão de
amanhã.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, para uma comunicação, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para uma comunicação, Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando votamos, aqui, a medida provisória que tratou do
tema do sigilo ﬁscal, deixamos que ela perdesse sua
eﬁcácia, a partir de um acordo que aqui ﬁzemos, para
que elaborássemos – no caso, ﬁquei com a responsa-
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bilidade de elaborá-lo – um projeto de lei de iniciativa
do Senado que tratasse do assunto.
Pois bem, começamos a elaborar essa proposta,
mas chegamos à conclusão, de imediato, que não é
possível, porque há um vício de iniciativa, pelo fato de
que esse tema diz respeito à estruturação do serviço
público, da Administração Pública, e a parte sobre a
qual haveria possibilidade de deliberação do Congresso Nacional era tão insigniﬁcante, que faria com que o
projeto ﬁcasse completamente sem sentido.
De modo que quero comunicar a V. Exª que apresentei ao Ministro das Relações Institucionais, Luiz
Sérgio, uma proposta para que o Governo discuta a
conveniência ou não de encaminhar a esta Casa um
projeto de lei ou qualquer coisa semelhante no momento adequado.
Portanto, não foi possível honrar o acordo, porque não poderia ser feito o respectivo projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa registrará a palavra de V. Exª.
Com a palavra, Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço a leitura de
artigo que publico hoje no jornal O Estado de S. Paulo
sobre assunto que entendo da maior relevância para
o futuro deste País:
Não há nenhum brasileiro de bom senso que não esteja assustado com a perda da
competitividade de vários setores da indústria
nacional. Não há nenhum brasileiro dotado do
mínimo de patriotismo que não esteja preocupado com os fortes indícios de desindustrialização, seja pela opção de comprar produtos
no estrangeiro, em vez de produzi-los aqui;
seja pela decisão de construir novas fábricas
no exterior. Nos dois casos, estamos gerando
empregos lá fora.
Estão atribuindo [no entanto, Sr. Presidente] aos Estados essa queda da competitividade nacional. Logo eles [os Estados], que,
juntamente com os Municípios, são o elo mais
fraco [da Federação]. Não são eles que regulam o câmbio nem as taxas de juros sufocantes
que desfavorecem as exportações. Não são
eles os responsáveis pela mais alta carga ﬁscal dentre os países emergentes, que inibe as
vendas ao exterior. Não são eles [os Estados]
os responsáveis pelos inadiáveis investimentos na infraestrutura dos portos, aeroportos,
energia, ferrovias, hidrovias e rodovias federais.
Por outro lado, muitos Estados [não obstante a sua carência ﬁnanceira] vêm investin-

70

14130

Quinta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do fortemente na geração do conhecimento,
disseminando centros de pesquisa e incubadoras de empresas tecnológicas, conscientes
de que a inovação é o fator fundamental para
que o sistema produtivo brasileiro tenha uma
relação competitiva no comércio multilateral.
Hoje, Brasília concentra dois terços de
tudo o que é arrecadado no País, enquanto os
Estados e Municípios ﬁcam com apenas um
terço e sem espaço de manobra. Já os países
que invadem o nosso mercado têm, ao contrário, uma estrutura de gestão descentralizada, que lhes permite o dinamismo das forças
locais. Não têm os braços [nem] as pernas
amarradas, como nós.
Com a criação de impostos mascarados
de contribuições, do tipo PIS, Coﬁns, etc., a
União deixou de compartilhar esses tributos
com Estados e Municípios. Assim, [Sr. Presidente], caiu de 71% para 45% a participação
desses entes federados no bolo dos [tributos]
federais.
Na verdade, os Estados estão oprimidos
por uma dívida com a União, que lhes exaure
a capacidade de custeio e de investimentos.
Vou citar o caso de Santa Catarina, que é semelhante aos dos demais [Estados]. Em 2000,
quando foi negociada a dívida [histórica], o
Estado devia R$4 bilhões. Pagou R$6 bilhões
e ainda está devendo R$10 bilhões! Qualquer
semelhança com o fracassado sistema do antigo Banco Nacional de Habitação (BNH) não
é mera coincidência...
Fazendo cortesia com o chapéu alheio,
o Governo Federal, no período autoritário de
1964, isentou as exportações do ICMS.
Reinstaurada a democracia, foi criada a
compensação [dos Estados] da chamada Lei
Kandir. Era para devolver aos Estados metade
dos valores que foram [subtraídos dos cofres
estaduais]. Mas, em média, os Estados não
têm recebido mais do que por volta de 10%.
A União criou, corretamente, a Lei de
Responsabilidade Fiscal para Estados e Municípios. Essa lei tem sido a grande responsável
pelo controle das contas públicas estaduais
e municipais. Mas, infelizmente, essa lei não
controla os gastos federais, nos quais estão
dois terços das despesas e está – exatamente
por isso – a causa maior da sufocante taxa de
juros e da carga ﬁscal.
Na busca por conter a invasão de produtos estrangeiros, o Governo Federal, por
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intermédio de seu Líder, o ilustre Senador
Romero Jucá, propôs zerar o ICMS (que é a
tábua de salvação dos Estados), nas transações interestaduais de produtos importados
não industrializados [matéria que, aliás, já
evoluiu, não para alíquota zero mas para alíquota mínima de 4%].
O Governo central acerta na decisão de
conter a enxurrada de produtos supérﬂuos e
outros, que a cadeia nacional é capaz de produzir aqui. Mas erra no alvo, pois pode fazê-lo
aumentando a alíquota de seus tributos sobre
a importação ou impondo barreiras, como o
fazem nossos competidores internacionais.
Os incentivos concedidos pelos Estados,
de forma descentralizada e autônoma, buscam
o desenvolvimento regional, com o mesmo
espírito das políticas federais adotadas para
o desenvolvimento do Norte, do Centro-Oeste
e do Nordeste, desde a criação do BNDES e
da Sudene (ave, Rômulo de Almeida e Celso
Furtado!).
Ou a isenção concedida a São Paulo
para a indústria automobilística.
Dessa política estadual [que tem a mesma conotação] se vem beneﬁciando o País
como um todo, pois todos os Estados que a
adotaram têm vivido surtos de crescimento. E
não é simplesmente por causa dessas vantagens ﬁscais (menores, já que Estados e Municípios, como eu já disse, ﬁcam com apenas
um terço do que é arrecadado no País) que
esses entes federados atraíram novas empresas. Para se instalarem em algum lugar elas
o fazem muito mais pela lógica das forças locacionais: portos, corredores de transportes,
energia, mão de obra, mercado, etc.
Alguns dizem, equivocadamente, que políticas estaduais de competitividade – o que,
pejorativamente, se chama de “guerra ﬁscal”
– têm reduzido o crescimento dos Estados
que as praticam. Não conheço nenhum caso
[seja de Minas, seja do Espírito Santo, seja
de qualquer outro Estado, como Pernambuco]
em que, ao contrário, não tenham contribuído
decisivamente para aumentar a dinâmica das
economias locais.
Vejamos o quadro de Santa Catarina:
em apenas oito anos [durante nossos dois
governos] a economia dobrou! De um Produto Interno Bruto de R$55 bilhões, em 2002,
avançamos para R$120 bilhões, em 2010!
Nesse mesmo período, a arrecadação cata-
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rinense deu um pulo: de R$4,76 bilhões, em
2002, para R$13,32 bilhões, em 2010! De
uma exportação de US$4 bilhões [e a tese é
que essas importações teriam prejudicado a
capacidade exportativa], em 2002, saltamos
para US$7 bilhões, em 2010!
A busca dos Estados por alternativas de
desenvolvimento não é contrária aos interesses nacionais, nem mesmo que as olhemos
isoladamente.
Ao contrário, os Estados estão dando o melhor
exemplo do que o Brasil precisa: redução de impostos
e mais investimento. Segundo o Instituto de Pesquisa
Aplicada (Ipea), para cada real de toda renúncia ﬁscal são gerados, no médio prazo, outros R$5,00 para
dentro da economia.
É preciso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
aprofundar esse debate, sem parcialismo nem interesses localizados. Façamo-lo na defesa do supremo
interesse nacional.
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu não poderia deixar de passar este momento sem,
Senador Luiz Henrique, dizer que V. Exª volta a trilhar
o caminho que não é de hoje... E não cansa, e ﬁca insistindo. Precisamos encontrar as saídas. V. Exª deu
exemplo, como governador, diminuindo a carga, incentivando alguns tipos de produtos, de aumento da arrecadação. Quer dizer, isso é um exemplo no governo
de V. Exª, com dois mandatos em Santa Catarina. É
um exemplo até muito prático: reduzir para poder distribuir. Arrecadou mais e distribui. Isso gera emprego,
gera atenção e atende a todos. É um modelo para o
Brasil. E V. Exª já não é a primeira vez que vem à tribuna. Como se diz, parece alguém que pega um cajado
e ﬁca fazendo o carreador, ﬁca martelando, mexendo.
É que nem aquele ditado que diz: água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Eu vi ainda ontem na
Comissão de Economia, com a presença do Ministro
da Fazenda Guido Mantega, V. Exª também batendo
no mesmo martelo. E até inclusive o Ministro começou
a sentir que a pedra está começando a amolecer. A
água vai batendo, até que amolece. V. Exª é um homem que ﬁca mexendo. É a tese de que os Estados
do Brasil precisam, e V. Exª está levantando esta tese.
Então, eu gostaria de cumprimentá-lo. Sou testemunha
dessa luta, o Senado é, e o Governo começa a sentir
que aquilo que V. Exª prega começa a encontrar eco no
seio do governo, da sociedade. Estamos começando a
pegar, vai mexendo, e vira uma cultura de que de fato
temos que ir aí. Os exemplos praticados por V. Exª no
nosso Estado são claros.
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Agradeço o aparte de V. Exª.
Sinto, com muita satisfação, sintomas claros de
que o Governo da Presidente Dilma Rousseff deseja
pactuar uma nova relação federativa com os Estados
e Municípios. Esse é o tema central de toda e qualquer mudança. É mais importante do que se instituir
o IVA federal, simpliﬁcando o sistema tributário, universalizando o pagamento dos tributos, combatendo a
elisão e a sonegação ﬁscal. É muito mais importante,
Senador Casildo Maldaner, discutir-se a distribuição
dos recursos e também dos encargos de Estados e
Municípios. O Governo é mais transparente, é mais
eﬁciente, é mais eﬁcaz quando está mais próximo do
povo. Por isso, a descentralização tem de ser o tema
central dessas discussões.
O Ministro Guido Mantega nos deu satisfação
quando anunciou que o Governo respeitará a decisão
dos Estados no Confaz relativamente à proposta de
equalização das alíquotas de ICM nas transferências
interestaduais. Deu-nos também alento, dizendo que
está estudando uma forma de reduzir os encargos da
dívida consolidada dos Estados e Municípios em relação à União.
Como eu mostrei, se há um Estado que devia
quatro em 2000, pagou seis em dez anos e está devendo dez, isso é uma dívida agiotaria; é uma dívida
constituída em índices, indicadores, de juros que são
incompatíveis com a realidade atual, embora os juros
ainda sejam os mais elevados do mundo.
O Ministro também nos deu um alento sobre os
créditos acumulados pelos Estados em relação às
exportações. Mas é preciso aprofundar esse debate!
É preciso fazer com que os governos municipais tenham autonomia ﬁnanceira; que os governos estaduais tenham autonomia ﬁnanceira, para acabar esse
passeio de pessoas, de papéis e de dados virtuais do
Município para Brasília em busca dos recursos que
aqui abundam e lá escasseiam. É preciso se fazer a
descentralização de nosso País.
Por isso, Senador Casildo, eu quero agradecer
o aparte de V. Exª, que ensejou a colocação do tema
no seu fulcro central, que é a descentralização do
País através de uma nova pactuação que coloque as
obras, as ações, os recursos, na mão dos Municípios;
o desenvolvimento regional, na mão dos Estados; o
planejamento e a produção das políticas nacionais,
nas mãos da União.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Pedro.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Luiz Henrique.
O próximo orador, pela Liderança, será o Senador Romero Jucá. (Pausa.)
V. Exª vem à tribuna?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Não. Falarei daqui
mesmo, Sr. Presidente, rapidamente. Pedi a palavra
para fazer dois registros que considero extremamente importantes.
O primeiro registro, referente a meu Estado, o
Estado de Roraima, para anunciar que o Governador
Anchieta – o Governo do Estado – começa a fazer a
recuperação da Usina Hidrelétrica do Jatapu. Nós conseguimos recursos do PEF1, Programa do BNDES de
infraestrutura. E, parte desses recursos, cerca de R$30
milhões, irão recuperar a Hidrelétrica de Jatapu e –
mais do que recuperar – irão dobrar sua capacidade,
ampliando, em mais duas turbinas, essa hidrelétrica.
Portanto, essa hidrelétrica que atende ao sul do
Estado de Roraima terá sua capacidade dobrada e
será recuperada, levando, assim, energia de qualidade, com garantia e sem poluição para o sul do meu
Estado, o Estado de Roraima.
O segundo registro que gostaria de fazer é que,
dentro de mais alguns dias, o Programa Brasil sem
Miséria, que atenderá 16.267.197 cidadãos será lan-
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çado pela Presidenta Dilma como forma de combater
a miséria no Brasil.
É um programa extremamente importante, faz
parte da plataforma política de campanha da Presidenta Dilma, dos nossos partidos, que disputaram essa
eleição, e sem dúvida nenhuma, é um programa de
coragem, que enfrenta um desaﬁo que deve ser não
só do Governo, mas de todos os brasileiros.
Então, gostaria de enaltecer o programa e registrar que dentro de alguns dias ele estará sendo lançado. Esse programa vai ter como público-alvo cerca de
8,6% da população brasileira e, portanto, é um programa de grande magnitude, que vai espraiar-se por todo
o Território nacional.
Então, queria fazer esses dois registros. Parabenizar a Presidenta Dilma, os ministérios envolvidos no
programa e pedir a transcrição das matérias: O Programa Brasil sem Miséria que atenderá 16,2 milhões de
pessoas e Anchieta anuncia recuperação e ampliação
da Usina do Jatapu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM DOCUMENTOS 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 (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O próximo orador é o Senador Paulo Davim, do
PV do Rio Grande do Norte. V. Exª dispõe de 20 minutos.
Nós estamos seguindo a lista dos oradores.
Para dar ciência a esta Casa, foi lido anteriormente o Requerimento nº 484, do Senador José Sarney,
que requer voto de apoio à candidatura do Senador
José Graziano Silva ao cargo de Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Concedo a palavra por 20 minutos ao Senador
Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, eu vim
aqui abordar dois temas que considero importantes
para serem abordados na tarde e noite de hoje, aqui,
no Senado Federal.
Estive há pouco tempo com toda Bancada do
Partido Verde, juntamente com a ex-Ministra e a exSenadora Marina Silva, no gabinete do Presidente da
Câmara Federal, Deputado Marco Maia.
O objetivo da nossa visita foi apelar ao Presidente daquela Casa para que fosse adiada a votação
do Código Florestal, que estava, e ainda está, programada para o dia de hoje. Mas por que fomos lá pedir
esse adiamento?
Ora, a pretensão dos que vão votar o Código
Florestal é que ele seja duradouro, eﬁcaz, que seja
respeitado, que venha dirimir dúvidas, que venha aglutinar, não aumentar as distâncias. Todo e qualquer Parlamentar e todo e qualquer brasileiro não gostariam
de ver uma legislação de tamanha importância não
ser duradoura. E para que essa lei seja duradoura,
ela precisa ser discutida, debatida exaustivamente e
em profundidade, deixando de lado os extremismos,
as posições fundamentalistas, com o único objetivo
de fortalecer o patrimônio da nossa biodiversidade e
fortalecer a produção do país no agronegócio.
Confesso aos senhores que não consigo acreditar que isso venha a ocorrer no caso de uma proposta que muda a cada dia, que vem com uma mudança
cada vez que sobe e desce uma rampa. Hoje mesmo
estávamos reunidos com o Presidente da Câmara,
Deputado Marco Maia, mas já sabíamos que novas
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modiﬁcações estavam ocorrendo naquele momento.
Seguramente, ninguém teve acesso prévio às modiﬁcações para discuti-las, para fazer uma ponderação
responsável.
Como esperar que o Código seja duradouro se
poucos ou quase nenhum dos Parlamentares têm
acesso às modiﬁcações com tempo suﬁciente para
analisá-las de forma profunda, responsável, para discutir com setores interessados nessa lei?
Trata-se de um texto que, até onde sei, desagrada a gregos e a troianos, desagrada ao Governo
– tomei conhecimento de manifestações de áreas do
Governo que não concordam com o texto apresentado. Cada vez que é alterado, aumenta a insegurança
jurídica e aumenta a insatisfação. O texto desagrada
aos ambientalistas e – pasmem os senhores – chega
a desagradar até aos ruralistas.
Eu acredito que votar uma matéria dessa de afogadilho, votar uma matéria dessa a toque de sino, votar
uma matéria dessa sem uma discussão exaustiva –
essa posição é muito particular – é uma temeridade.
A legislação brasileira, da qual eu me orgulho, é
considerada uma das mais avançadas no tocante à proteção ambiental. O que está lá no texto é um retrocesso
e vai expor nosso patrimônio ecológico e ambiental – e
vamos pagar um preço muito alto por isso.
Eu defendo o desenvolvimento sustentável porque ele é factível. Na década de 60, o Brasil produzia,
por hectare, pouco mais de setecentos quilos de grãos.
Hoje produzimos mais de três mil quilos de grãos, graças ao incremento na técnica da agricultura, ao avanço
nas pesquisas capitaneadas pela Embrapa.
Na década de 60, a média boa por hectare era
de 0,49; hoje, é de um boi por hectare.
Países com menor rebanho do que o rebanho
brasileiro têm uma média de 3 a 3,5 bois por hectare. Então, acho que precisamos – e temos condições
para isso – otimizar a produção. Nós temos o maior
rebanho bovino do mundo, mas a nossa média por
hectare está baixa.
Sei da importância do agronegócio, todos nós sabemos! O agronegócio representa, no Brasil, de 25%
a 30% do PIB. Nós temos o maior rebanho bovino;
nós somos o maior exportador de carne bovina; nós
assumimos, em dezembro, a liderança da exportação
de carne de frango; nós somos os maiores produtores
de grãos. Além disso, temos o que nenhum país tem:
nós temos uma biodiversidade maravilhosa.
A maior riqueza do mundo em biodiversidade é
a nossa, e a biodiversidade é uma prateleira de que
poderemos lançar mão no futuro. Para se ter uma
ideia disso, Senador Paim: existe um remedinho para
hipertensão – vou puxar a sardinha para o meu lado
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– chamado Captopril, medicação que foi extraída do
veneno da jararaca; existe um remédio para o coração
chamado Digoxina, que foi extraído das plantas digitalis lanata e digitalis purpurea. Milhares e milhares
de medicamentos e de vacinas são extraídos da nossa
biodiversidade. É por isso que a gente defende com
tanto aﬁnco o nosso ecossistema. Temos as mazelas
da natureza, mas a própria natureza oferece antídoto
para elas. No futuro, vamos precisar lançar mão desse
arsenal desconhecido que temos em nossos biomas.
Nós precisamos valorizar essa riqueza, nós precisamos valorizar as nossas bacias. Noventa e sete
por cento da água do Planeta é salgada, 3% é água
doce, 1% é água potável e, da água doce, 12% estão
dentro do território brasileiro. Essa é uma riqueza incomensurável, cobiçada por qualquer país.
Este país é um país pujante. Temos a maior ﬂoresta tropical do mundo, temos seis biomas em um só
país: temos os pampas, o cerrado, o pantanal, a mata
atlântica, a nossa caatinga e a ﬂoresta amazônica.
Que país do mundo tem tanta riqueza natural? Temos
uma matriz energética extraordinária, uma matriz de
energia limpa e, ainda por cima, Senador João Pedro,
temos a riqueza do pré-sal.
Que maravilha de país nós temos! Agora, precisamos zelar por ele, cuidar melhor das riquezas que a
natureza nos deu. Eu tenho muito medo de que essa
votação sirva a todos os interesses menos os interesses soberanos da Nação. Eu tenho medo, porque essa
fatura só será cobrada no futuro e, então, corremos o
risco de estar nos lamuriando como se lamuria hoje
o continente europeu, que tem menos de 1% de suas
ﬂorestas originais. Se pudessem voltar quinhentos anos
no tempo, seguramente não fariam o que ﬁzeram no
passado – não se tinha a consciência ecológica que
se tem hoje.
Precisamos ponderar. Precisamos chegar ao
caminho do meio. Precisamos chegar na mediação
lógica e responsável, sem as posições extremadas
dos fundamentalismos.
Precisamos, evidentemente, apoiar e estimular a
nossa produção. O Brasil precisa ser, e será, o celeiro
do mundo na produção de alimentos, mas não devemos ser impiedosos com o meio ambiente.
Eu não sei qual foi a decisão tomada na Câmara
hoje, mas eu gostaria muito que aquela Casa ponderasse, pensasse, desse um tempo maior para que se
pudesse promover uma discussão mais detalhada, para
que se ﬁzesse, digamos, um ajuste ﬁno, que, em questões de meio ambiente, faz uma diferença abissal.
Esse é o primeiro assunto que eu gostaria de
abordar. Espero, estou torcendo para que a Câmara
Federal dê essa chance ao meio ambiente.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador, antes de V. Exª entrar no segundo assunto, poderia me conceder um aparte?
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Com
muito prazer, Senador.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Acho que V. Exª fez um discurso sintonizado com
a realidade do Brasil. Nós precisamos, efetivamente,
de uma legislação ambiental que, ao invés de abrir as
portas ou facilitar o desmatamento ou a destruição da
nossa biodiversidade sem desenvolvimento sustentável,
venha atender às esperanças daqueles que, no amanhã, pensam em um Brasil melhor do que aquele que
hoje nos oferece a natureza. Para tanto, a legislação
deve vir acompanhada de regras bastante claras que
não admitam em hipótese alguma a destruição daquilo
que, de forma ímpar, o Brasil possui, aquilo em que
a natureza lhe foi dadivosa. E V. Exª, no seu brilhante
pronunciamento, se referiu a dados importantes dos
nossos biomas, da nossa biodiversidade, dos nossos
rios, das nossas ﬂorestas, do grande volume, do grande
manancial de água doce que o nosso País possui, de
forma inigualável, em comparação com outras nações
mais desenvolvidas. Quando eu vejo determinadas ﬁguras carimbadas do agronegócio apressando a aprovação do Código Florestal, enxergo essa movimentação
com muita suspeição, por quê? Porque o que se visa
não é apenas a produção de alimentos, mas o lucro
a qualquer custo, mesmo diante de possíveis perdas
daquilo que a natureza nos proporcionou. Então, eu
acho que V. Exª tem razão. Não há possibilidade nenhuma de uma proposta como a do novo Código Florestal
passar aqui no Senado a toque de caixa e a repique
de sino. Temos que debater, analisá-la em toda a sua
profundidade, na Comissão do Meio Ambiente, da qual
é Presidente o nosso companheiro Rodrigo Rollemberg,
do PSB. V. Exª é um dos membros mais ativos, ao lado
do Senador João Pedro... Casildo Maldaner também
participa da Comissão do Meio Ambiente?
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC. Fora
do microfone.) Não.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Não, não participa. Mas a Ana Rita me parece
que participa em nome do nosso Espírito Santo. Então,
vamos lá debater, inclusive com os nossos companheiros, aos quais muito respeitamos, do agronegócio, para
saber que tipo de alteração se deseja no Código Florestal, de tal modo que venha atender aos interesses
do povo, aos interesses do Governo e aos interesses
daqueles que praticam a agricultura não predatória.
Isso porque, quando se fala na pequena agricultura,
na agricultura familiar, Senador Paulo Davim, não estamos abstraindo, de forma nenhuma, a importância

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do agronegócio, inclusive porque condenamos determinadas práticas da utilização ampla e irrestrita dos
chamados agrotóxicos, que tanto mal fazem à saúde.
E a cada dia inventam novas drogas, cada vez mais
potentes, para combater as pragas, sem estudar as
consequências e os efeitos ...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – ...nocivos à saúde da população. Por isso quero
parabenizar V. Exª por esse pronunciamento. Estaremos juntos na Comissão do Meio Ambiente, ao lado
do nosso Presidente em exercício do Senado, João
Pedro, em defesa do meio ambiente do Brasil.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Muito
obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Sr. Presidente, eu vou cumprir o horário. Sei que
há... Mas o tema foi bem debatido, e quero agradecer
o aparte enriquecedor do Senador Antonio Carlos
Valadares.
Mas o outro tema que vou colocar já foi abordado
pelo nosso colega, o Senador Humberto Costa. É a
audiência pública que aconteceu na nossa Comissão
de Assuntos Sociais, com o Ministro Alexandre Padilha.
Eu iria fazer alguns comentários, mas quero destacar
a presença do Ministro na nossa comissão. O Ministro
fez uma exposição...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só para
concluir, Sr. Presidente. O Ministro fez uma exposição
de motivos da saúde e uma prestação de contas das
ações do Ministério, que eu diria, extremamente verdadeiras, sem subterfúgios, sem tergiversar, mostrando
que conhece as diﬁculdades, os gargalos apresentados pela Pasta da Saúde.
E quero aqui parabenizar a disposição do Ministro,
o desprendimento de vir à nossa Comissão de Assuntos
Sociais. Quero parabenizar as iniciativas do Ministério da Saúde. Evidentemente que há problemas, claro
que tem. Eu até ia citá-los. Mas o Ministro foi bastante
acessível e receptível com as sugestões que recebeu
e colheu da Comissão de Assuntos Sociais, as quais,
oportunamente, amanhã, em outro pronunciamento,
eu detalharei mais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Paulo Davim.
O próximo orador é o Senador Casildo Maldaner,
do PMDB de Santa Catarina.
Senador, peço um minuto para que esta Presidência prorrogue por mais uma hora a nossa sessão.
V. Exª tem 20 minutos.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, hoje, por
iniciativa do Senador Jorge Viana, instalou-se uma
subcomissão para tratar da defesa civil no Brasil. Ao
Senador Inácio Arruda coube a Vice-Presidência. E
por deliberação também do Sr. Presidente e nobres
colegas coube à nossa pessoa a responsabilidade de
ser o Relator da subcomissão.
A defesa civil no Brasil passa por momentos difíceis não é de hoje. Assim, a subcomissão foi criada no
intuito de ajudarmos a encontrar caminhos para o Brasil.
A instalação dessa subcomissão aconteceu agora há
pouco, tendo se reunido com os seus membros.
Com um prazo de trabalho enxuto, temos uma
meta: apresentar uma proposta clara de reestruturação do Sistema Nacional de Defesa Civil, bem como
a criação, Sr. Presidente, de uma Força Nacional de
Defesa Civil. Em suma, buscaremos realizar um profundo trabalho que dote o nosso País de capacidade de
atuação em momentos de catástrofes, mas, acima de
tudo, de uma política séria e efetiva de prevenção.
Todos os anos, Srªs e Srs. Senadores, convivemos com catástrofes climáticas. Enchentes, deslizamentos, vendavais, secas, e assim por diante. Isto é
tão certo quanto o Natal ou a Páscoa: tem todo ano.
E o resultado, trágico, é mais do que conhecido: destruição, prejuízos e mortes.
No nosso Estado de Santa Catarina, sofremos
muito, ano após ano. Recentemente, vimos estarrecidos
a tragédia no Rio de Janeiro. Ou é São Paulo, ou Minas, ou Pernambuco, ou a Paraíba, enﬁm, todo o Brasil
sofre. Há pouco tivemos no Acre, e assim por diante.
Agora mesmo acabamos de votar, aqui neste plenário,
a liberação de verbas para Municípios atingidos.
Ora, nobres Colegas, não podemos ﬁcar reféns
da edição de medidas provisórias, de atos de Governo
ou coisa que o valha. Temos que ter um eﬁciente Fundo
Nacional de Defesa Civil, que possa dar socorro imediato no momento das tragédias, assim como investir
permanentemente em estudos e prevenção, para que
os desastres não ocorram, ou ao menos seus danos
sejam minimizados.
Já temos alguns projetos tramitando nesta Casa.
Cito o trabalho do Senador Inácio Arruda, mas temos
um outro, de nossa autoria. Na Câmara dos Deputados temos outros tantos. Por isso, precisamos trabalhar
para levantarmos todas essas propostas e vermos o
que é melhor para o Brasil. Hoje, na verdade, não somos um País previdente, as coisas acontecem, somos
surpreendidos e ﬁcam nesse patamar.
Pretendemos reunir todas essas propostas e
consolidá-las num regramento atual e moderno de
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Defesa Civil, eﬁciente e descentralizada, com atuação
também em Estados e Municípios. Ouviremos nossos
técnicos, nossos especialistas, para que a sociedade
dê a sua legítima contribuição.
Deixo aqui, em nome dos colegas que compõem
essa Subcomissão, especialmente o Presidente Jorge
Viana, nosso compromisso de dedicação e celeridade
na execução de nossos trabalhos.
Digo isso, Sr. Presidente, nobres Colegas, porque
urge agirmos. Nós temos este compromisso de encontrar caminhos. Nós precisamos é atuar. Não podemos
ﬁcar de braços cruzados.
Eu tenho dito, inúmeras vezes, que as coisas surgem e somos surpreendidos, como ocorreu no meu
Estado. Mesmo quando fui governador, sentimos o que
é ser acordado de madrugada. Cansei de dizer isso.
Ligava para a Defesa Civil para ver como iríamos socorrer os Municípios atingidos, e a resposta era: não
temos recurso no orçamento; não temos previsão; não
estamos preparados.
E, aí, o que se faz sempre? Faz-se o levantamento dos Municípios atingidos. A Defesa Civil estadual
cataloga, traz a Defesa Civil nacional; o Ministério da
Integração Nacional encaminha à Casa Civil; o Governo
redige uma medida provisória e envia-a ao Congresso
Nacional. Mas, aí, já se passaram seis meses, meio ano
se foi. Aí a escola continua caída, a pinguela que dá
passagem às crianças está no chão, o posto de saúde
está no chão, a escola não está sendo atendida. Minha
Nossa Senhora, não é por aí! Não tem jeito!
Nós não somos previdentes. Temos que encontrar uma maneira, Senador Acir, Srs. Colegas, de estarmos prevenidos quando as coisas acontecem, pelo
menos em parte.
Tenho uma proposta aqui. Só dos seguros, em
2009, recolhemos no Brasil mais ou menos R$70 bilhões. Se fossem as companhias de seguro destinar
apenas 1% desse prêmio para essa ﬁnalidade, teríamos
R$700 milhões ao ano. Distribuídos como? Um terço
para a Defesa Civil nacional, um terço para o Estado
onde é originado o seguro, e outro terço para os Municípios onde há a Defesa Civil organizada.
Por que isso? Isso motiva a fazer mais seguros.
É uma transferência de risco, porque a proposta é fazer com que se aplique não só no socorro, mas também na prevenção. Aí as companhias de seguro terão
menos sinistros e precisarão indenizar menos. Temos
que maturar isso.
Esta é uma das propostas que vamos levar à Comissão. Outras tantas existem, e vamos catalogá-las,
para encontrar caminhos.
Precisamos agir e não ﬁcar de braços cruzados,
para socorrê-los, para dizer-lhes que somos também

MAIO 2011

Maio de 2011

um País previdente e que, se surgirem questões que
não estamos prevendo, há as saídas A, B e C, para
não sermos surpreendidos em questões de prejuízo
de material, de infraestrutura, inclusive, de pessoas,
no caso de morte.
Temos de tentar minimizar isso. Então, a subcomissão tem essa ﬁnalidade. Ela foi instalada hoje
à tarde, sob a Presidência do Senador Jorge Viana.
O Senador Inácio Arruda é o Vice-Presidente, e nos
coube a relatoria.
E aos colegas todos vamos somar-nos e apresentar uma proposta em pouco tempo, para a levarmos
como solução, por meio deste Congresso Nacional, ao
Governo, ao Brasil, aos Estados, aos Municípios.
São essas as considerações que queria trazer,
Sr. Presidente, sobre a decisão que houve hoje à tarde, nesta Casa.
Muito obrigado pela atenção.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. João Pedro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem, Senador Casildo. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento. V. Exª está sempre
trazendo temas importantes para a nossa Casa.
Concedo a palavra ao Senador João Pedro, do
PT do Amazonas.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero, com
satisfação, aqui registrar – e, evidentemente, reﬂetir
sobre isto – a pesquisa feita pelo economista Marcelo
Neri, da Fundação Getúlio Vargas, uma fundação respeitada, renomada, acerca da desigualdade de renda
em nosso País, Senador Antonio Carlos Valadares.
A pesquisa chama a atenção, porque o Brasil,
agora, chega ao patamar de 50 anos atrás. Ou seja,
Sr. Presidente, a desigualdade de renda no Brasil é
grande. É grande!
Então, quando um pesquisador chega à conclusão de uma pesquisa que melhora o Índice de Gini no
Brasil, isso é motivo de alegria.
O Brasil, Sr. Presidente, esta liderança reconhecida no G20, que é respeitado internacionalmente,
que compõe o bloco dos BRIC, que tem um PIB hoje
signiﬁcativo, que tem a sétima economia mundial, não
pode deixar de fazer esses reparos históricos, seculares acerca da desigualdade de renda.
A pesquisa chama a atenção porque o maior índice de pobreza no Brasil se encontra no Nordeste e
no Norte do nosso País – na nossa região, Presidente
Acir Gurgacz.
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Diz a pesquisa que, entre dezembro de 2009
e dezembro de 2010, em um ano, Srs. Senadores, o
avanço na redução da pobreza no País foi de 16,3%.
Em um ano, 16%! Duas vezes o registrado no período
entre 2002 e 2008, quando a queda foi de 8,2%.
Sr. Presidente, chama a atenção a prioridade do
Governo da Presidenta Dilma de erradicar a pobreza,
de enfrentar essa chaga, essa imposição da pobreza
a milhares e milhares de brasileiros.
Então, é preciso, Sr. Presidente, que o Governo
continue com suas políticas de inclusão, de distribuição
de riqueza, para fazermos justiça com os brasileiros
excluídos, com os pobres deste País, com os pobres
desta 7ª economia mundial.
São avanços signiﬁcativos que tivemos nos últimos anos, mas é preciso vigilância. É preciso trazer
para o Congresso Nacional o debate sobre a estratégia,
o objetivo do nosso Governo de erradicar a pobreza,
principalmente essas diferenças regionais.
Vivo no Norte do Brasil. Lá está um índice de
pobreza, com o Nordeste de V. Exª. São os maiores
índices. Quando se mergulha na pesquisa, Senador
Paulo Paim, a pobreza se instala nas mulheres negras
do nosso País. Ao aprofundarmos a pesquisa, vamos
encontrar os índios, os mais pobres deste País.
Então, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores,
o combate à pobreza, o enfrentamento à pobreza, é
uma política que o Congresso Nacional deve pautar
permanentemente. É evidente que precisamos de olhar
com muita solidariedade. É evidente que precisamos
de construir uma diversidade de políticas públicas,
para que possamos corrigir as injustiças sociais, para
que possamos corrigir as injustiças econômicas. E a
base da pobreza é justamente a educação: fortalecer
a educação; fortalecer o microcrédito; fortalecer ciência e tecnologia.
Ainda hoje, o Ministro Aloizio Mercadante, aqui no
Senado, chamava a atenção numa audiência pública
para os avanços que temos obtido, na minha região
mesmo, na Região Amazônica, no Norte do Brasil: o
aumento signiﬁcativo de doutores, o aumento de instituições, de institutos comprometidos com inovação tecnológica. Mas ele chamava a atenção, Senador Paim,
para o fato de que o setor privado pouco investe em
ciência e tecnologia, em P&D. Pouco investe.
Então, combater a pobreza, pôr ﬁm à miséria, incluir brasileiros, incluir os negros, as mulheres negras,
os povos indígenas é tarefa do Governo, dos entes
federativos, mas é tarefa de todos, do empresariado,
das empresas, empresas como a Petrobras, a sétima
empresa do mundo e que vem investindo em tecnologia. Mas é preciso fazer mais. É uma empresa nossa!
A Vale do Rio Doce, a Vale conhecida no mundo todo

Quinta-feira 5

79

14139

e está lá na Amazônia extraindo ferro, tem que fazer
mais por pesquisa, por conhecimento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós temos que
fazer, no século XXI, um país de todos, um país para
todos. Nós temos que debelar a miséria, a pobreza
neste País. Quero aplaudir essa estratégia, o objetivo
maior do nosso Governo, do Governo da Presidenta
Dilma, que aprofunda as políticas públicas com o Bolsa
Família, com ciência e tecnologia, com o fortalecimento
da educação, no sentido de debelarmos essa mazela
social que atinge – temos o índice do IBGE – 16,267
milhões de cidadãos brasileiros que ainda têm uma
renda de até R$70,00 por mês. Ora, Sr. Presidente, é
claro que o Governo, que o nosso Governo olha para
trás, olha para a história e assume o compromisso de
pôr ﬁm à pobreza.
Quero, desde já, aplaudir o programa Brasil sem
Miséria, que tem como foco atender 16,2 milhões de
homens e mulheres, de brasileiros que precisam da
solidariedade e de políticas públicas consistentes, fortes, profundas para pôr ﬁm à pobreza no Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
João Pedro, permita-me um aparte, já que você não
concluiu o tempo ainda. É bem rápido. Só para dizer a
minha concordância com V. Exª. Minutos atrás, eu e a
Senadora Marta Suplicy – ela como Vice-Presidente
do Senado e autorizada pelo Presidente Sarney – recebemos uma delegação de cerca de 32 líderes dos
povos indígenas, que estão aqui, em frente ao Congresso, acampados. São em torno de mil do lembrado
sempre Abril Indígena. O relato que dão da situação
dos povos indígenas de fato é muito preocupante. Por
isso, quero apenas concordar com V. Exª. Teremos
amanhã mais uma audiência pública, lá na Comissão
de Direitos Humanos. Eles querem discutir a questão
da saúde, a questão da pobreza, a questão da segurança, a questão da violência, a questão do Estatuto
dos Povos Indígenas. E, claro, querem discutir também
a Funasa, a Funai...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – A gestão, não é?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – A gestão,
querem discutir a gestão. Enﬁm, há uma enorme preocupação. V. Exª tem razão: a pobreza está deﬁnida.
É principalmente de negros e índios, e V. Exª dá o
destaque principalmente às mulheres indígenas e às
mulheres negras. Parabéns a V. Exª!
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Paulo Paim. Tenho concordância absoluta
com o aparte de V. Exª.
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V. Exª toca em um assunto importante: o Estatuto do Índio. Ele está, há 10 ou 12 anos, aqui no Congresso, e não sai o Estatuto do Índio. Nós precisamos,
evidentemente, arrancar da gaveta lá da Câmara esse
Estatuto. Não podemos tratar as etnias, os povos indígenas sem um estatuto, sem uma norma, sem uma
normatização.
V. Exª toca nesse assunto, chama-me a atenção
e aqui quero repercutir, na minha voz, a necessidade
de a Câmara discutir o Estatuto dos Povos Indígenas.
O Estado brasileiro precisa do Estatuto. E, principalmente, fundamentalmente, os povos indígenas do Brasil
precisam do Estatuto.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Senador João Pedro, meus cumprimentos pelo
seu pronunciamento.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que falará pela inscrição, com
uma troca com o Senador Lindbergh Farias.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Agradeço, Presidente.
Sr. Presidente, quando se fala em reforma política,
logo começam as divergências. É difícil não encontrar
aqui, no Senado ou na Câmara dos Deputados, alguém
que não tenha uma fórmula para resolver a questão
das alterações constitucionais ou da legislação eleitoral
que venha a dar um sentimento de mudança naquilo
que a sociedade brasileira está a exigir: transparência
nas campanhas eleitorais, seriedade no exercício do
mandato, punição exemplar àqueles que se utilizam da
nossa legislação eleitoral para, perante o eleitor menos
avisado, imporem as suas vontades e conseguirem os
seus mandatos.
Sr. Presidente, em meio às propostas que visam
empreender mudanças na nossa Constituição, buscando um aperfeiçoamento, uma melhoria do nosso
sistema político, estou a fazer uma sugestão. E eu sei
que não serei unanimidade. Haverá muita polêmica,
muita divergência em torno do assunto que irei propor
em emenda constitucional, com o apoio dos nobres
Pares, porque, sem 27 assinaturas, não conseguirei,
de forma alguma, apresentar essa proposta.
Em resumo, de que trata a proposta a que, dentro
em breve, darei entrada no Senado Federal, neste Poder Legislativo, nesta Casa Alta do Congresso Nacional? Trata-se, Sr. Presidente, de ﬁxar, de estabelecer a
chamada coincidência de mandatos, que, em síntese,
traduzindo num linguajar popular, é colocar todos os
candidatos a serem votados no mesmo dia pelo eleitorado do Brasil. Coincidência de mandatos.
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Essa proposta, aliás, contrapõe-se a algumas
que são mais polêmicas ainda, como, por exemplo, a
proposta que sugere cinco anos de mandato para o
Executivo, consequentemente, dez anos de mandato
para o Senado e cinco anos de mandato para os Deputados Federais. Sim, senhor, há gente sugerindo isto
aqui no Congresso Nacional: dez anos de mandato
para Senador! Nós já temos oito e há gente querendo
aumentar para dez. Se o mandato do Governador, do
Presidente da República e do Prefeito passar a ser de
cinco anos, naturalmente, não faltará nada para reivindicar que os Deputados Federais tenham mandato de
cinco anos e os Senadores, de dez anos.
Então, acho que nossa proposta é mais realista,
é mais modesta; ela está mais de acordo com a tradição política do Brasil.
Votei contra a reeleição na época de Fernando
Henrique Cardoso. E ﬁz campanha contra a reeleição.
Mas ela foi aprovada em uma época errada, porque o
Presidente da República estava em cima do mandato,
estava com todo o poder na mão, com o Diário Oﬁcial
na mão, com a caneta na mão e propôs a reeleição
para mandatos executivos, inclusive o dele. E votei
contra. Então, tenho moral suﬁciente para, depois de
tantos anos de reeleições, propor que a reeleição tenha continuidade, que o processo de reeleição tenha
continuidade, com mandato de quatro anos. O primeiro
mandato é de quatro; se o governante quiser a reeleição, como ocorre hoje, terá todo o direito.
Nossa proposta é esta: reeleição de governadores, de prefeitos e de presidente da república com
primeiro mandato de quatro anos, como é hoje. Mas,
como acontecerá essa coincidência de mandatos que
estou propondo em uma eleição só, para se resolver
todos os cargos, desde vereador, desde prefeito até
presidente da república?
Já que vai haver ﬁnanciamento público de campanha – espero que haja na reforma política –, vai
haver economia de recursos na realização dos pleitos eleitorais. Nossa proposta, então, é a seguinte: os
prefeitos que serão eleitos em 2012 terão mandato de
quatro anos. Esse mandato, pela Constituição atual,
vai se encerrar no ano de 2016. É aí que proponho
que, em 2016, para que haja coincidência de mandato
em 2018, aqueles prefeitos a serem eleitos em 2016
tenham mandato de dois anos. Logicamente, aqueles
que foram eleitos em 2012, se quiserem ser candidatos em 2016, terão direito à reeleição. E, em 2018, o
eleitor vai para a urna para votar no presidente da república, para votar no governador, no deputado federal,
no senador, no prefeito e no vereador.
Se a lista pré-ordenada for aprovada com o ﬁnanciamento de campanha, aí é que vai haver uma inte-
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gração perfeita. Por quê? Porque, suponhamos que o
cidadão seja eleitor do PSB; e o número do PSB seja
40. Para presidente da república, 40; para governador,
40; para deputado federal, 40; para deputado estadual,
40; para prefeito, 40; e, para vereador, 40; Tem coisa
mais fácil?! Mas, se quiser votar no 13, Senado Walter
Pinheiro, o eleitor pode.
Walter Pinheiro, se porventura o eleitor quiser
votar 13... E eu tantas vezes votei no 13! Não cansei
ainda, não!
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Seu
coração é 13!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Então, o eleitor poderá votar e misturar: 40, 13. Se quiser votar num deputado federal do
PMDB, pode votar, que é o número 15; e assim por
diante. O eleitor terá inteira liberdade de escolher seu
partido de preferência.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Valadares, serei bem rápido, como foi o aparte que ﬁz
ao outro Senador na tribuna. Primeiro, uma pergunta,
mas deixe para responder no ﬁnal. Nessa coincidência
de mandatos, também entra o Parlasul? Primeira pergunta. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar V. Exª.
Assinei a emenda de V. Exª para as eleições diretas
do nosso querido Mercosul, enﬁm, para o Parlasul. E,
em terceiro, quero dizer a V. Exª que estou torcendo
muito por uma outra PEC de V. Exª, que é a PEC que
acaba com o voto secreto. Espero que o Senado vote
a matéria com rapidez, porque acho um absurdo que,
em plena democracia...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Voto secreto aqui, no Senado?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Voto secreto aqui, no Congresso. Câmara e Senado. Em plena
democracia, continuamos votando secretamente. Mas,
no fundo, quero cumprimentar V. Exª pelas iniciativas e
fazer só mais uma pergunta, com relação ao Parlasul,
se também seria coincidência de mandato?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – De fato, apresentei emenda que teve
apoio não só do PSB, de Lídice da Mata, de Rodrigo
Rollemberg e de todo o nosso Partido, como do Partido dos Trabalhadores, e V. Exª é um dos grandes
entusiastas de que os membros do Parlamento, por
delegação do Brasil, sejam eleitos, legitimamente, pelo
voto popular.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador,
permita-me, por questão de justiça, quero cumprimentar
o Relator, Cícero Lucena, que acatou a emenda.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Já estava entrando nele, ou seja, no
projeto!
Ontem mesmo, do alto da autoridade do nosso Relator, Cícero Lucena, ele acatou não só nossa
emenda como também apresentou uma subemenda,
complementando aquela que apresentamos, que vai,
sem dúvida alguma, permitir alternativas para o caso
de haver diﬁculdade na regulamentação das eleições
para o Mercosul.
Agora, quanto à coincidência, sempre haverá,
porque, suponhamos que seja para o ano a eleição dos
membros do Mercosul, do Parlamento do Mercosul,
eles terão mandato de dois anos. Dois anos depois,
eles serão eleitos novamente, e assim sucessivamente.
Quem vai determinar, então, é a legislação.
Mas, agradeço a V. Exª a lembrança dessa emenda, que, realmente, repercutiu no âmbito do Congresso
Nacional. Ontem, praticamente todos os Congressistas
que ocuparam a tribuna falaram na emenda de iniciativa do Senador Antonio Carlos Valadares, que atribui
legitimidade aos futuros membros do Parlamento do
Mercosul, através do voto direto e secreto do povo
brasileiro.
Senadora Lídice da Mata, é um prazer ouvi-la,
aparteando-me pela primeira vez essa grande companheira do Estado da Bahia.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Para
saudar justamente o pronunciamento que V. Exª faz. V.
Exª é meu Líder, Líder do nosso Partido, e nos deixa
muito orgulhosos por isso. Sua emenda, realmente, foi
um diferencial na discussão, no debate da organização
das eleições do Parlamento, do Parlasul, já que havia
a possibilidade de que essa eleição fosse para 2014 e
que ﬁcássemos, mais uma vez, com mandatos interinos e com diﬁculdades. Acho que foi uma perspicácia
muito grande de V. Exª a elaboração dessa emenda.
Isso mostra sua permanente atividade relacionada com
a defesa democrática, com a abertura cada vez maior
dos processos de participação popular.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
Para fazer justiça à nobre companheira do PSB,
recebi essa sugestão de um dos dirigentes do nosso
PSB, Carlos Siqueira, que é um dos grandes intelectuais do nosso Partido, é um homem que conhece a
fundo o Mercosul, que conhece a fundo os problemas
do nosso Partido e da nossa Nação. Foi ele que nos
sugeriu, e eu me empenhei para que essa emenda
fosse aprovada. Certamente, ontem não foi possível,
porque não houve quórum, mas, pelos pronunciamentos, Senadora, das lideranças e de todos os partidos,
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não tenho a menor dúvida de que essa emenda será
aprovada.
Então, estávamos falando sobre a coincidência
de mandatos. Já houve outras tentativas, em outras
oportunidades, de coincidência de mandatos. A minha
preocupação é tão somente a de que, com esse processo da coincidência de mandatos, vamos economizar
recursos que deverão ser aplicados em outras áreas.
Em vez de eleições de dois em dois anos, que haja
eleições de quatro em quatro anos e que o eleitor tenha
a possibilidade de escolher, de uma só vez, todos os
cargos eletivos no dia marcado para a efetivação das
eleições. Com o ﬁnanciamento público de campanha,
que será dinheiro público; com a lista pré-ordenada,
que diminui, sem dúvida nenhuma, aqueles números
quilométricos que os candidatos possuem, haverá mais
facilidade para o eleitor, na cabine indevassável e perante a urna eletrônica, dar seu voto. Hoje, o eleitor vai
para a urna com números incompreensíveis, números
que são tão incompreensíveis e tão complexos que os
eleitores não têm condições de decorar. Levam na mão
aquele papel, chamado “cola”.
Depois que o eleitor vota em todos os candidatos na urna eletrônica, recebe o seu título eleitoral e
vai para casa. A maior parte não se lembra nem em
quem votou; a maior parte não sabe nem quem foi o
seu deputado estadual; a maior parte não sabe nem
quem foi o seu deputado federal; a maior parte não
sabe quem foi o seu vereador. É mais fácil decorar,
sim, o Presidente da República, o Governador, o Prefeito, mas o Legislativo ﬁca à mercê da memorização,
que é quase impossível para o eleitor comum depois
que ele aplicou o voto na urna.
Por isso, Sr. Presidente, sei que essa proposta
não vai ter unanimidade, sei que essa proposta vai ser
combatida, sei que ela vai sofrer resistência, mas, na
democracia, o que vale é o debate; na democracia, o
que vale é a discussão. E não se diga, amanhã, depois de todas as reformas que aparecerem por aí, ou
mesmo que não haja nenhuma reforma, que o Senador Antonio Carlos Valadares, um membro do Senado
Federal, não apresentou uma alternativa viável que vai
dar maior economicidade às eleições, vai dar maior
transparência às eleições, vai facilitar para o Tribunal
Superior Eleitoral fazer e organizar os pleitos e, o mais
importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vai
proporcionar uma economia ﬁnanceira enorme.
Gasta-se mais de R$1 bilhão em uma eleição,
mais de R$1 bilhão. Estou falando por cima, porque
não tenho na cabeça quanto se gastou nas duas últimas eleições, mas tenho certeza de que não se gasta menos que R$1 bilhão em cada eleição, só com as
despesas do Tribunal Superior Eleitoral, sem falar no
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ﬁnanciamento das campanhas dos candidatos a cargos eletivos.
Ora, se essa eleição for realizada de uma só
vez, muitas escolas serão construídas, muitos postos
de saúde poderão surgir, muitas estradas poderão ser
construídas, muitas pontes poderão ser erguidas.
Enﬁm, a infraestrutura do Brasil vai melhorar.
Em caso de enchentes, as populações sofridas serão
assistidas com mais recursos; nas secas, terão mais
apoio.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
essa proposta da coincidência de mandatos vem ao
encontro de uma Nação combalida, ainda, pela pobreza, pela desigualdade e pela injustiça.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Muito bem, Senador Antonio Carlos Valadares.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Com a palavra, o Senador Cícero Lucena, por
permuta com o Senador Paulo Davim.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sr. Presidente, eu gostaria de saber de V. Exª quantos oradores ainda falarão antes de mim. Ou seja, em
que posição o Senador Jayme Campos se encontra
na lista de oradores? Por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª é o 29º na ordem do dia.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Mas imagino que tenha poucos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Eu teria de consultar o Plenário para saber
quem aqui está, dessa lista com mais ou menos 15 à
sua frente, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Imagino que não há tantos assim.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, para uma comunicação urgente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Enquanto o Senador Cícero Lucena usa a
palavra, vamos atualizar a lista e informá-lo mais precisamente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª e gostaria, imensamente, de ouvir as
palavras sábias do ilustre Senador Cícero Lucena.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
pediria para uma comunicação urgente em seguida,
Sr. Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Eu vou, inclusive, colaborar, Senador Jayme Campos,
para que os outros também tenham oportunidade de
falar o mais rapidamente possível, até porque, sobre
esse tema, especiﬁcamente, eu já tive oportunidade
de falar, hoje pela manhã, na Caes – em que temos a
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honra de tê-lo como Presidente –, quando da audiência
pública do Ministro da Saúde, Ministro Padilha.
Eu falei, Sr. Presidente, da questão da saúde
e de muitas manchetes, muitas reportagens, muitas
comprovações e veriﬁcações do caos por que passa
a saúde do nosso País. Comentei também que, mais
uma vez, se faz presente a desigualdade regional nesta imensa Nação.
Enquanto em uma região como São Paulo cerca
de 65% a 70% da população têm plano de saúde da
iniciativa privada e apenas 30% fazem uso do serviço
público do SUS, na região Nordeste isso se inverte de
forma bastante acentuada: apenas 10% a 12% da população do Nordeste têm a chance, a oportunidade de
ter o seu plano de saúde privado, daí aumentar, cada
vez mais, a necessidade, a demanda de um serviço
público mínimo necessário.
Hoje, aquilo pelo que o Nordeste clama na área
de saúde não é nem o atendimento universalizado,
mas o mínimo necessário.
Eu citei, naquela oportunidade – e ﬁz a entrega
ao Ministro Padilha –, um DVD onde estão gravadas
três reportagens da Rede Globo do Estado da Paraíba,
da TV Cabo Branco e TV Paraíba, que são da mesma
rede, e de um jornal local.
Uma delas, só para que as Srªs e os Srs. Senadores tenham a dimensão, entre outras coisas, mostra,
por exemplo, o principal hospital do Estado da Paraíba, o Hospital do Trauma, num estado de calamidade
pública. O Hospital do Trauma, em ﬁlmagem mostrada
nessa reportagem, mais parecia um hospital de atendimento do Haiti após o terremoto. E digo: no principal
hospital público do meu Estado, pessoas amontoadas
em macas, nos corredores, nas rampas, no hall de
elevador, com o número duplicado nas enfermarias,
fora as que não tiveram nem acesso àquela unidade
de saúde. Os médicos ameaçando pedir demissão
por falta de diálogo com o atual governo, um governo
que está há quatro meses à frente da administração
do Estado, em que o primeiro-secretário de saúde
pediu demissão. Até hoje, pasmem, um governo que
está iniciando, com quatro meses, tem um secretário
interino de saúde, Presidente. Sem diálogo com a categoria, tem provocado sérios, graves momentos para
as famílias humildes do meu Estado.
O presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Tarcísio Campos, nessa reportagem que está, hoje, no
portal PB1, faz comentário muito simples, lamentando
profundamente que o médico tenha de tomar a decisão a respeito de quem vai morrer primeiro, quem vai
ter o direito de receber atendimento primeiro. Se, porventura, só tiver um aparelho de respiração, qual dos
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quatro, cinco, seis, dez pacientes que estão precisando terá acesso a ele?
Falando em cirurgia, essa reportagem citou vários casos, até de cirurgias que o cirurgião teve de
fazer sozinho, Senador Jayme Campos, remontando
ao passado, quando, nas cidades do interior, muitas
vezes o médico, no seu belo ofício de salvar vidas, fazia as cirurgias de emergência de qualquer jeito e a
qualquer custo.
Esse médico, presidente do sindicato, fala da diálise. Pessoas, no nosso Estado, estão morrendo por
falta de diálise.
Presidente, nós estamos falando do dia 4 de maio
de 2011. Hoje, isso está acontecendo na Paraíba, de
uma forma bastante grave.
Da mesma forma, em outra reportagem, em Campina Grande, que é a cidade mais importante do interior da Paraíba, o caso de saúde está-se tornando
caso de polícia.
Teve o caso, por exemplo, de uma socorrista da
Polícia Rodoviária Federal que, após socorrer um acidentado, dirigiu-o para um hospital em Campina Grande.
Lá chegando, ele não teve atendimento médico e só
sobrou a ela e aos familiares do paciente irem a uma
delegacia de polícia para prestar queixa.
Veja que coisa! Em vez de ser atendida em um
hospital para ajudar a salvar essa vida, teve de recorrer a uma delegacia de polícia para fazer o registro do
não atendimento. O médico do hospital, que não teve
condição de receber o paciente, também foi à delegacia fazer a ocorrência do porquê de não atendê-lo,
deixando o hospital.
Na mesma reportagem, é relatado o caso de um
médico plantonista do Samu que teve de ir à delegacia de polícia também, para se proteger, porque estava de plantão e um diretor de um hospital ligou para
ele, responsabilizando-o, dizendo que ele ou iria para
o hospital fazer uma cirurgia de emergência ou, caso
ocorresse alguma coisa, ele seria o responsável.
Pasmem: a saúde pública na Paraíba está virando caso de polícia!
Campina Grande está registrada também nessa reportagem da TV Cabo Branco, o chamado JPB.
Vejam: a orientação, na porta do principal hospital de
Campina Grande, é a de que, se o atendimento não
for grave, que levem o enfermo para a cidade vizinha, Queimadas, bem menos estruturada em termos
de atendimento à saúde; mas, se for um pouco mais
grave, ou se for grave, que desloque 120 quilômetros
para João Pessoa, Sr. Presidente, para ir para aquele hospital que já está com os pacientes amontoados
nas macas, um tratamento desumano, e sem o devido
tratamento.
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Esse é o retrato, Sr. Presidente.
Se formos para a cidade de Patos, onde também
foi feita a reportagem – Patos é um pólo de saúde do
sertão paraibano, é a primeira barreira do sertanejo antes de chegar em Campina ou chegar em João
Pessoa para um tratamento de saúde –, simplesmente
teve de fechar a UTI do hospital regional por não haver plantonista, por não ter equipe técnica, de os médicos pedirem demissão, porque não têm o respeito e
o tratamento que merecem por parte do Governo do
Estado do atual Governador.
Isso é um retrato muito triste. Isso é uma preocupação que todos nós devemos ter no nosso dia a dia,
não apenas no caso de Senador, não apenas no caso
de Governador, como o Senador Wellington Dias já o
foi; mas também, e principalmente, como cidadão, porque, do jeito que a situação da saúde está na Paraíba,
agravada pela falta de diálogo e o mau gerenciamento
por parte do Governo do Estado, tenho certeza de que
esse problema também, em outras escalas, se multiplica pelo nosso País.
Daí chamar a atenção, despertar para a necessidade de que possamos, juntos, darmos a nossa
contribuição para resolver algo tão sério. Não adianta
fazermos de conta que esse problema não nos afeta.
Afeta-nos como Parlamentar, afeta-nos como cidadão
e afeta-nos como cristão. A omissão é um pecado para
o cristão, e eu não quero, e acho que nenhum de nós
quer, carregar esse pecado em nossas vidas.
Com muita satisfação, concedo o aparte ao Senador Jayme Campos, nosso ilustre Presidente da
Comissão de Assuntos Socias, que hoje debateu esse
tema exaustivamente.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Prezado e ilustre Senador Cícero Lucena, ouço seu discurso
com muita atenção, até porque ele é muito importante
diante da situação precária e caótica em que vive a
saúde pública no Brasil. V. Exª disse-o bem. Hoje, o Ministro da Saúde esteve na nossa Comissão de Assuntos Sociais para prestar alguns esclarecimentos sobre
a perspectiva, naturalmente, para os quatro anos que
temos pela frente em relação à saúde, e o que se pretende fazer. Todavia, a fala de V. Exª se resumiu numa
pequena frase, quando disse que a saúde pública no
Brasil “é um caso de polícia”. Lamentavelmente, V. Exª
coloca um fato que aconteceu no seu Estado, em que
um policial federal, ao invés de ir a um hospital, teve
que ir a uma delegacia de polícia para buscar os primeiros socorros, registrar um BO, até para – imagino
– preservar a sua autoridade. Entretanto, temos de
discutir, com a maior profundidade possível, Senador,
diante dos próprios números apontados, dizendo que
71% da população classiﬁca o SUS como regular, ruim
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ou muito ruim. Então, há realmente um número assustador. Portanto, acho que o Governo Federal tem de
tomar algumas providências. V. Exª, que já foi Ministro, já foi Prefeito, sabe perfeitamente que enquanto
o Governo Federal não ﬁzer investimentos ﬁcaremos
nesse estado de temeridade. O Governo Federal tem
não só que urgentemente pedir que sua bancada de
sustentação aprove a Emenda nº 29 na Câmara dos
Deputados, como também regulamentar investimentos. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar o que
todos alegam: que há falta de ﬁnanciamentos e que é
preciso haver novas fontes de recursos. Imagino que
estão propondo criar um novo tributo, uma nova CPMF,
ou alguma coisa parecida. Ora, os recursos existem.
Primeiro, temos que fazer uma boa gestão daquilo que
existe. Segundo, o Governo Federal tem que aplicar
pelo menos 50% do que os Estados ou os Municípios
estão aplicando. Na verdade, os Estados, por força da
Constituição, aplicam 12%, os Municípios, 15%, e a
Federação não tem aplicado nem 3%. Então, chegou o
momento, Senador Cícero Lucena, de nós, aqui, como
Parlamentares, como Congressistas, fazermos com que
o Estado da Federação cumpra com sua obrigação de
ser, com certeza, o guardião das pessoas, sobretudo no
caso da saúde. Portanto, acho que temos que reorganizar o sistema. Mas, acima de tudo, o Governo Federal
tem que ter uma visão de que investir no ser humano
signiﬁca investir na vida. Na escala de valores, duas
coisas são importantes, Senador Cícero: a primeira é
Deus, e a segunda a vida do cidadão. Lamentavelmente, o Governo Federal não tem se preocupado. Esse
estado de coisas que a Paraíba está vivenciando não
é diferente em Mato Grosso, Senador Cícero. Muito
pelo contrário, estamos muito pior. Lamentavelmente,
estamos pior lá, diante de situações que, confesso,
sinto-me indignado ao ver, hoje, em Mato Grosso, por
exemplo, mais de 6 mil pessoas aguardando um exame de alta complexidade. Até poucos dias atrás, 3.604
pessoas estavam aguardando uma cirurgia ortopédica,
um braço que quebrou, uma perna, ou coisa parecida.
Então, chegamos ao fundo do poço, Senador Cícero
Lucena. Por isso, quero cumprimentar V. Exª. Temos que
erguer aqui a nossa voz, sobretudo na defesa daqueles que mais dependem do serviço de saúde pública,
os menos afortunados. Lamentavelmente, com todo o
respeito que tenho pelo Ministro Padilha, espero que
ele reveja a forma de fazer saúde pública em nosso
País. Parabéns, Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Eu que agradeço a lucidez e a convicção de V. Exª em
um assunto tão importante da nossa população.
Como o Ministro Padilha disse, entre outras medidas que estava adotando, ele tem o pensamento de
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criar uma força nacional para enfrentar as calamidades em relação à saúde. Pois bem, Ministro, da mesma forma que lhe propus na Comissão de Assuntos
Sociais, repito aqui, Senador Lindenbergh, V. Exª é
paraibano também e sabe do caos da saúde daquele
nosso Estado, tanto que o seu pai muito ajudou na área
de saúde daquele Estado, dizer que a força nacional
deveria começar pela Paraíba, para tentar enfrentar
a situação em que nos encontramos e nos ajudar. E
digo mais: o Governador do Estado, Ricardo Coutinho,
deveria se dedicar 36 horas por dia, e não 24 horas.
Vá, Governador, para dentro dos hospitais. Nomeie um
secretário que possa ser responsabilizado e que possa dar solução aos problemas. Vá sentir a dor do povo
da Paraíba. Conheça de perto o que é precisar de um
hospital público, precisar de uma diálise, precisar de
uma cirurgia, de atendimento médico, de medicamento.
Saia, Governador, do Palácio da Redenção, das poeiras dessas cortinas do Palácio, e vá para dentro dos
hospitais. Chame sua equipe para dar uma solução,
que é urgente, urgentíssima.
Meu muito obrigado, e que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem, Senador Cícero Lucena.
Agora, com a palavra, a Senadora Lídice da Mata,
pela Liderança do PSB.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, desejo registrar que o Governo Federal divulgou, na terça-feira passada, a faixa de
renda que adotará para identiﬁcar o número de famílias a serem atendidas pelo programa de superação
de extrema pobreza, o Brasil sem Miséria.
São cerca de 16,2 milhões de brasileiros considerados extremamente pobres, o equivalente a 8,5%
da nossa população. Esse contingente está concentrado principalmente no Nordeste. Estão no Nordeste
quase 60% dos extremamente pobres: 9,61 milhões
de pessoas. Segue-se o Sudeste, com 2,7 milhões. O
Norte tem expressivos 2,65 milhões de miseráveis; o
Sul, 715 mil. E o Centro-Oeste, com 557 mil pessoas
em situação de extrema pobreza, mostra-nos que o
problema tem solução e que de fato é possível vencermos a miséria, quando há vontade política.
Mas essa pesquisa revela também, Sr. Presidente,
a triste verdade: a miséria no Brasil é negra, jovem e
nordestina. E é sobre essa situação que vamos precisar reﬂetir, Srªs e Srs. Senadores, aqui, no nosso trabalho permanente, na nossa Comissão de Integração
Regional e Turismo, em que hoje já houve um debate
profundo sobre a situação da logística brasileira, proposto pela Senadora Ana Amélia, vamos percebendo
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a distância de investimentos em logística entre as Regiões do Sul e Sudeste do Brasil e a situação do Norte
e Nordeste, Senador Randolfe.
E vamos percebendo que, na verdade, essa situação de miséria que o Brasil enfrenta, que o Governo
da Presidente Dilma estipulou ser necessário superar,
com a elaboração do Plano Brasil sem Miséria.
Tenho a impressão de que a Ministra Tereza
Campello vai ter o mais desaﬁador dos compromissos a serem realizados pelo Governo da Presidente
Dilma, que é justamente a superação da extrema pobreza em nosso País.
Na situação de extrema miséria, lamentavelmente, encontram-se 70,8% de negros, e 50,9% têm, no
máximo, 19 anos de idade.
O estudo também revela que o campo brasileiro,
embora abrigue apenas 15,6% da população total, concentra 46,7% dos extremamente pobres. Nas nossas
cidades, onde vivem 84,4% da população total, encontraremos 53,3% dos brasileiros miseráveis.
Além da baixa renda, a população em extrema
pobreza não tem acesso aos serviços públicos básicos, como água encanada, coleta de esgoto e energia elétrica. Mais de 300 mil casas não estão ligadas
à rede de energia elétrica. Muitas dessas residências
não têm sequer banheiro.
O compromisso prioritário da Presidente Dilma
foi a erradicação da miséria, e é dentro dessa prioridade que o Plano Brasil sem Miséria será lançado
em breve.
Em linhas gerais, nós esperamos que a Ministra
Tereza Campello assuma esse desaﬁo, mais um que
mais uma mulher no Poder Executivo vai assumir para
realizar, e que o Senado Federal possa dar apoio e
responder às necessidades também desse desaﬁo.
Ontem, a Ministra anunciou que o Plano será uma
combinação das políticas de transferência de renda e de
capacitação proﬁssional, com a ampliação dos serviços
ofertados pelo Estado. Um esforço do Estado brasileiro
nos três níveis: federal, estadual e municipal.
E eu só posso desejar, Srªs e Srs. Senadores,
uma grande sorte para a Ministra Tereza Campello.
Que possamos, aguardando o lançamento do Plano,
dar a contribuição necessária que o nosso Senado e
o nosso Congresso Nacional precisam dar para apoiar
este que é o plano prioritário do Governo da Presidente Dilma.
Dentre esses miseráveis, na população da Bahia,
isso signiﬁca 2.407.999 pessoas; uma população rural
de 1.287.177 pessoas, um pouco acima dos 1.120.813
baianos.
Esses dados serão, sem dúvida, fundamentais
para que o Governo da Bahia possa contribuir com
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esse plano e esse processo de erradicação da miséria no nosso País.
O segundo registro, Sr. Presidente, que quero fazer, em nome da nossa Bancada, do Senador Walter
Pinheiro, do Senador João Durval, uma vez que não
pude fazer ontem, parabenizar o Dr. Zilton Andrade,
Chefe do Laboratório de Patologia Experimental da
Fundação Oswaldo Cruz da Bahia, que ganhou o título
do CNPq de Pesquisador Emérito pelas contribuições
ao desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico do País.
Dr. Zilton é natural de Santo Antonio de Jesus,
cidade do Recôncavo Baiano, diplomou-se em 1950
pela Faculdade de Medicina da UFBA, foi pesquisador
visitante do Hospital Mount Sinai e também professor
visitante da Cornell University, Medical College, ambos
em Nova Iorque.
Além do trabalho na Fiocruz, Zilton de Araújo
Andrade é professor permanente dos cursos de PósGradução em Patologia Humana e em Imunologia na
Universidade Federal da Bahia. Entre suas funções
acadêmicas estão a orientação aos mestrandos e
doutorandos, além de projetos de iniciação cientíﬁca.
Já publicou mais de 300 trabalhos cientíﬁcos ao longo
de sua carreira em revistas nacionais e internacionais.
Prestou continuados serviços como assessor para a
Organização Mundial de Saúde, tendo reconhecimento
internacional em suas pesquisas com relação a doenças parasitárias como doença de chagas, esquistossomose e parasitologia.
Dr. Zilton é membro honorário da Sociedade
Americana de Medicina Tropical e Higiene. Em 1995
recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito
Cientíﬁco e se tornou sócio Emérito da Sociedade Brasileira de Patologia. Em 2004, tornou-se membro Titular
da Academia de Medicina da Bahia e, no ano seguinte, obteve a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito
Cientíﬁco. Em 2006, tornou-se membro da Academia
Brasileira de Ciências e foi eleito Membro Honorário
Nacional da Academia Nacional de Medicina, no Rio
de Janeiro, em 2009.
O reconhecimento do trabalho pelo CPNq desse
ilustre baiano demonstra sua importância como cientista
não só para o Brasil, mas para a população de diversos
países que sofrem com as doenças pesquisadas por
Dr. Zilton Andrade. Tenho orgulho – e a certeza de que
toda a Bahia também o tem – da importância desse
cientista, de seu trabalho e do exemplo para milhares
de estudantes baianos e brasileiros, estudantes de
Medicina e pesquisadores do Brasil inteiro.
Além disso, Dr. Zilton sempre se pronunciou de
forma destacada na Academia baiana como defensor das liberdades políticas e sempre se manifestou
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contra o governo autoritário e a ditadura que o nosso
País viveu.
Nesse sentido, desejo saudar desta tribuna esse
digno pesquisador da Universidade Federal da Bahia
que engrandece a área do ensino e da pesquisa no
nosso País.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Com a palavra agora o Senador Walter Pinheiro,
do PT da Bahia.
Temos ainda, conforme solicitação do Senador
Jayme Campos, inscritos o Senador Wellington Dias,
Senadora Ana Amelia e V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente. Será rápido.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pois não, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pedi a inscrição pela Liderança, Sr. Presidente, só para, no mesmo
sentido do Senador Jayme, ter conhecimento da minha
ordem na lista dos inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Vamos levantar aqui e, no próximo orador, informo a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui
nesta noite tratar de alguns assuntos.
Primeiro, gostaria, Sr. Presidente, de chamar a
atenção para este que é, na minha opinião, um dos
desaﬁos mais importantes nesse período: a perspectiva de desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico no
nosso País.
A Comissão de Ciência e Tecnologia fez esse
bom debate hoje, meu caro Ferraço, trazendo o Ministro Aloizio Mercadante, que eu diria, até pelas suas
características, forma e pela tranquilidade de ter transitado nesta Casa, teve a oportunidade de falar do
assunto com leveza, mas com um grau de profundidade, com um grau de conhecimento da matéria. É
importante acentuar essa questão a partir exatamente
do que propõe o Ministro Aloizio Mercadante, no que
diz respeito a essa nova caminhada, o que eu queria
destacar, como ﬁz na Comissão pela manhã, a partir
de três aspectos.
O primeiro, o aspecto estruturante, que envolve a
pesquisa e o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico.
É importante salientar isso na medida em que vamos
estabelecendo pilares para este desenvolvimento.
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O segundo pilar a que me reﬁro é o fomento, portanto, a consolidação de diversas instâncias, ou através de fundos setoriais, ou através da própria proposta
feita pelo Senador Aloizio Mercadante, em transformar
o Finep numa instituição de fomento, o que é importante para nós. Na realidade, vamos contribuir com a
consolidação de uma nova instituição neste País que
possa, através do incentivo, do acompanhamento e até
da captação de recursos perante a iniciativa privada,
ter a oportunidade de atrair o segmento privado para
fazer investimentos na área da ciência e tecnologia.
Acho que é muito importante esse aspecto.
E o terceiro é o aspecto em que tenho insistido
muito, dos recursos humanos. Esse é um importante
pilar nesse estruturante caminho de ciência e tecnologia. Nós que, ao longo dos anos, sofremos muito nessa
questão da formação proﬁssional, na capacitação, na
formação dos nossos doutores, crescemos, é verdade, em níveis de investimento para ampliar essa nossa
capacidade de oferta de bolsas, de formação. Está aí
a história do nosso CNPq, o próprio Finep, portanto,
instituições que nos ajudaram; a chegada de recursos
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico, dispensados para esta área. Mas, mesmo
assim, estamos muito abaixo da nossa necessidade
de lidar com essa questão do desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico, tendo os recursos humanos como
um pilar central, um dos pontos cruciantes para esse
desenvolvimento se estabelecer.
Então, eu diria que essa é uma situação que é
importante lembrarmos.
Coloca muito bem o Senador Aloizio Mercadante,
agora Ministro da Ciência e Tecnologia em nosso País,
as condições para que isso se processe. E aí vem a
questão fundamental: não há como ter crescimento
econômico sem distribuição de renda e inclusão social. E a inclusão social parte de alguns princípios: o
aumento e a formalização do emprego, a geração de
empregos formais e, principalmente, o investimento
de caráter local.
De nada adianta falar de pesquisas se não criarmos as devidas condições para a Bahia, para o Piauí,
para o Centro-Oeste, enﬁm, para os lugares onde não
chegaram, ao longo dos anos, essas instituições que
podem promover a ligação entre os centros de pesquisa, as universidades e as indústrias e, principalmente, o fomento para propiciar, de fato, essa base para
o desenvolvimento.
Entra nessa questão do desenvolvimento a nossa
inserção internacional, como descreveu sobejamente
bem o nosso Ministro Aloizio Mercadante. Trata-se da
questão da integração nacional, da soberania, mas
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principalmente dessa soberana capacidade para uma
inserção internacional nesse novo estágio.
Há necessidade de diversiﬁcação de mercados,
da forma como o País se estabelece. Necessário também é o nosso fortalecimento técnico e institucional, a
consolidação dos sistemas públicos, o fortalecimento
de empresas estatais estratégicas, como a nossa Embrapa, meu caro Índio, meu Senador Wellington Dias,
nossa tão querida e competente Embrapa, que, além
de cobrir esse nosso “Brasilzão”, agora tem a experiência de ir para além das fronteiras e levar esse conhecimento aplicado.
Portanto, de uma vez por todas, temos de tratar
ciência e tecnologia como eixo estruturante do desenvolvimento – quero chamar atenção para esta expressão: eixo estruturante para o desenvolvimento. Todo
mundo fala de ciência e tecnologia, mas, na hora efetiva de determinar, por exemplo, aportes de recursos
e de adotar ciência e tecnologia como matriz preponderante para esse eixo de desenvolvimento, aí, temos
uma série de movimentações. Vamos daqui para ali,
para acolá, e não se aportam os recursos efetivos e
não se prioriza esse investimento.
É preciso consolidar essa liderança na economia,
principalmente no campo do conhecimento. É a essa
sociedade do conhecimento que precisamos avançar,
fazer essa transição nesse período de tanta busca.
Eu costumo dizer que nós estamos diante de
uma oportunidade sem igual, porque temos acesso a
diversas fontes, a diversos parâmetros e a desenvolvimentos no mesmo momento em que o fazem diversas
nações. Portanto, nós precisamos agora cuidar desse
desenvolvimento local, de nossa capacidade de interagir para que essa nossa capacidade de pesquisa,
efetivamente, se processe.
A título de comparação, reﬁro-me a dados trazidos hoje à Comissão de Ciência e Tecnologia pelo
Ministro Mercadante. No período 2008-2009, a relação pesquisa e desenvolvimento versus PIB no Estado norte-americano estava na faixa de 2,8; no Brasil,
ﬁcou na faixa de 1,19. Eu estou falando de US$398
bilhões investidos em pesquisa e desenvolvimento no
solo americano – não necessariamente só em solo
americano, estou me referindo à nação americana e
pela nação americana – contra investimentos da ordem de US$24 bilhões em nosso País. Isso nos tem
colocado atrás de diversos países. Se compararmos o
Brasil com o Japão no que diz respeito à relação entre
déﬁcit público e PIB, veremos que, no Japão, o déﬁcit
representa 7,9% do PIB e, no Brasil, 1,9%. Por aí nós
vamos vendo as diversas disparidades.
Onde é que isso se apresenta de forma mais
palpável, onde mais salta aos nossos olhos? Vamos
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comparar, por exemplo, as concessões de patentes,
as patentes que são registradas e o processo de descentralização das universidades federais. A Bahia
passou sessenta anos – sessenta anos! – com uma
única universidade federal. Esse não é um elemento
estimulador para o desenvolvimento.
Eu venho de um setor, o setor das telecomunicações, que contribuiu decisivamente para esse desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico. O mercado, as
empresas do sistema Telebrás na época, o CPQD,
nosso centro de pesquisa ali em Campinas estavam
próximos, talvez colados a uma grande universidade, a
Unicamp. Todos os ingredientes para uma boa e completa receita estavam no mesmo local, mas não tivemos essa mesma oportunidade no norte, no nordeste
e no centro-oeste do País, não tivemos ações que nos
permitissem promover o desenvolvimento regional, o
desenvolvimento local.
Esse processo nos traz à mente também a nossa malha de infraestrutura. Não adianta falar em desenvolvimento, em elementos atrativos e em ciência
e tecnologia como fator estruturante se não tivermos
infraestrutura. Como é que vamos fazer a atração de
investimentos para esses lugares do País se lá nós
ainda temos muitos problemas de infraestrutura, meu
caro Senador Acir?
A banda larga, tão largamente debatida, mas não
largamente atendida ou expandida, é um bom exemplo
disso. Se olharmos o mapa de atendimento da banda
larga no Brasil, vamos ver que esse atendimento se
concentra no eixo norte-sul e ﬁca encostado no litoral.
Se adentrarmos a nossa Nação, vamos nos deparar
com um vazio. Isso não é por acaso, não é uma situação que aconteceu por geração espontânea: isso
aconteceu por ausência de política.
Então, é salutar essa medida que o Ministério de
Ciência e Tecnologia toma a partir de agora, de combinar, de juntar as diversas frentes, de interagir com os
diversos ministérios e aproveitar o que faz o Ministério
do Desenvolvimento Econômico, o nosso MDEC. Que
atitude toma o Ministério da Educação? Como se somar
as iniciativas do Ministério da Saúde para adotar cada
vez mais medidas revolucionárias de universalização
nessas áreas? Por que não usar os famosos tablets
agora ou os smartphones para transmitir imagens, para
transmitir exames, para transmitir oportunidades? Não
se trata de comodidade tecnológica, mas da superação
de barreiras, da eliminação das distâncias ou, pelo menos, da acentuação ou até aceleração do processo de
inclusão independentemente da localização de cada
cidadão neste País.
Por isso, acho importante trabalhar de forma
muito intensa numa relação de programas de apoio

MAIO 2011

Maio de 2011

à implantação de infraestrutura de pesquisa no País.
E aí entram as medidas adotadas em cada canto do
Brasil, com leis de inovações aprovadas em Estados, a
consolidação de parques tecnológicos, a necessidade
de pressão sobre investidores.
Eu disse desta tribuna, no dia da aprovação da
Medida Provisória nº 512, que não basta só atrair empresas do setor automotivo. É importante que essas
empresas cheguem, pois elas geram, sim, divisas,
geram postos de trabalho, mas é necessário, Senadora Ana Rita, cobrar dessas empresas que não se
transformem em maquiladoras, meras montadoras. O
que se investe em pesquisa? Do que podemos nos
apropriar em relação ao conhecimento? Como fazer a exploração dessa base do conhecimento local,
agregar-lhe valor?
O Brasil é rico em minério, é rico em grãos, mas
não adianta só a política de exportação, não adianta
só exportar minérios, exportar grãos. Precisamos exportar produtos de valor agregado e, para fazer isso,
é necessário que estabeleçamos uma base produtiva
que tenha relações diretas, compromissos imediatos
com a produção cientíﬁca e tecnológica em nosso País,
é necessária a criação de institutos nessa área de conhecimento e tecnologia. Esse processo de expansão
é extremamente decisivo para que façamos a atração
de novos centros de pesquisa.
Está aí o embate sobre a questão das intempéries, das catástrofes. Não tínhamos nenhuma política de
defesa civil associada a grandes centros. É importante consolidar centros de emergência com capacidade
para analisar as diversas movimentações da natureza,
para antever medidas para que possamos, inclusive,
preservar vidas usando tecnologia.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Não estou falando nada impossível, Senador Ferraço.
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – É
para cumprimentá-lo, para cumprimentar o Senador
Eduardo Braga e para cumprimentar, sobretudo, o Ministro e ex-Senador Aloizio Mercadante. Foi, de fato,
uma audiência pública memorável, porque pudemos ali
observar todo um diagnóstico, um histórico e a evolução dos passos que foram dados ao longo dos últimos
anos na direção de estruturarmos nacionalmente um
sistema de ciência, tecnologia e inovação. O Ministro
Aloizio Mercadante pôde também demonstrar que o
tanto que foi feito ainda é muito pouco perto daquilo
que precisa ser feito para que o nosso País possa se
colocar minimamente em pé de igualdade com outras
nações que avançaram. Mas estamos caminhando
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e eu pude perceber que temos um conjunto muito
grande de gargalos que precisam ser superados na
prática para que possamos encurtar, avançar e acelerar o desenvolvimento no campo do P&D, que é
uma necessidade, uma premissa. O nosso País teve
uma enorme ousadia, o nosso País teve muita criatividade. Em 2008, o mundo mergulhado numa crise
sem precedentes, tivemos a ousadia, a criatividade e
a capacidade empreendedora de colocarmos de pé,
por exemplo, o nosso programa de sustentação do investimento, que fez com que tivéssemos uma enorme
capacidade de superar aquela crise. Eu pergunto a V.
Exª se não é possível que juntos possamos também,
Senado, Comissão, o nosso Ministério, o nosso Ministro Mercadante, construirmos, quem sabe, um roteiro
dessas medidas que precisam ser superadas, desses
gargalos que precisam ser superados para que possamos – sobretudo no campo do satélite, que foi uma
avaliação feita lá com muita propriedade pelo Ministro
– dar passos ainda mais largos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – ...
passos importantes foram dados, mas eu acho que
(Fora do microfone.) precisamos, como poder institucional, estar mais ao lado, colaborar para que o Ministro Aloizio Mercadante possa, de fato, dar passos
mais largos. Cumprimento V. Exª por esse extraordinário pronunciamento e pela militância que tem tido
não apenas no Senado, mas também na Câmara em
razão da ciência, da tecnologia e da inovação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Muito obrigado, Senador.
Sr. Presidente, eu quero, para ir encerrando o
meu pronunciamento, falar exatamente da nossa alegria com esses desaﬁos apontados pelo Ministério e,
obviamente, pelo nosso Governo, no que diz respeito
a um novo programa, inclusive, para popularização
da ciência e tecnologia, para mostrar que isso não é
um bicho de sete cabeças. É importante que o acesso
chegue em todos os lugares. Por que só nos grandes
centros?
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª
me concede um aparte antes de concluir?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Essa nova política para inclusão digital, a questão do
ensino proﬁssionalizante, meu caro Randolfe Rodrigues
– na semana passada nós tivemos aqui lançamento
do Pronatec, o fomento...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ...
às tecnologias assistidas, principalmente o acesso à
população de baixa renda. Esse sistema de alerta, a
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prevenção a que me referi agora há pouco e o encontro
de todas essas políticas com o desejo efetivo de estabelecer – para dar o aparte a V. Exª, quero fazer este
fecho – o encontro de todas essas iniciativas, somando-se a esses pilares de que falei no início: pesquisa
e infraestrutura cientíﬁca e tecnológica como um pilar,
a formação de recursos humanos e essa questão do
fomento e da promoção da inovação.
Um aparte a V. Exª.
Em seguida, Sr. Presidente, encerrarei a minha
participação na tribuna esta noite.
Um aparte ao Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Walter, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Tivemos uma audiência hoje na Comissão de Ciência
e Tecnologia, como V. Exª muito bem destaca...
(Interrupção do som.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP. Fora
do microfone.) – ... completa de informações trazidas
pelo Ministro Aloizio Mercadante. Destaco aqui o que
falei, inclusive, para o Ministro, que é um dos melhores
do Governo brasileiro. Creio que o grande desaﬁo...
V. Exª, que milita desde sempre na área da ciência
e tecnologia e inclusive veio para o Senado já tendo dirigido a Comissão sobre o tema na Câmara dos
Deputados, destaca o grande problema que, acredito, seja hoje o grande gargalo da ciência e tecnologia
no Brasil. Primeiro, hoje destaquei que não considero que nenhum país que não tenha investimento em
ciência e tecnologia, no mundo atual, terá futuro. E o
grande desaﬁo... Vejam só, a Europa está apostando
em ciência e tecnologia, porque não tem alternativa
no mercado mundial. O Brasil vem de um período de
crescimento econômico, mas temos que dar o nosso
salto. Não podemos continuar sendo para o mundo um
mero exportador de commodities e nós não podemos,
da mesma forma, ter um fosso tão grande no desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico do nosso País. Veja
só, Senador Walter, o número de instituições de ensino
superior de São Paulo é superior à soma do número
de instituições de ensino superior da Amazônia, do
Nordeste, do Centro-Oeste e ainda dá para juntar o
Estado do Espírito Santo e o Estado do Paraná, não
sendo superior ao número de instituições de ensino
superior de São Paulo. Da mesma forma o número de
mestres e de doutores. É lógico que o Ministro, hoje,
destacou o crescimento, em especial no Nordeste, do
número de mestres e doutores. Falou do Nordeste,
mas o Ministro acabou tacitamente reconhecendo que
a Amazônia continua carente de investimentos para
termos mestres e doutores. E temos, além disso, uma
grande barreira que é a diﬁculdade de investimentos
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em banda larga, em especial na Amazônia. Se não
resolvermos esses gargalos, não vamos ter uma integração do nosso desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico. E me parece, ou melhor, não tenho dúvidas de
que esse é o melhor desaﬁo da ciência e tecnologia
do Estado brasileiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Muito obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
Meu caro Presidente, assim encerro este pronunciamento.
Aproveito e deixo a V. Exª o pedido de que possa
acolher na íntegra outro pronunciamento que não poderia deixar sem o registro. Trata-se da passagem do
1º de Maio, Sr. Presidente. Que V. Exª possa autorizar
a transcrição na íntegra deste momento que eu chamo
de coisa rara na história da economia do País. A classe
trabalhadora deste País passou o dia 1º de Maio deste
ano celebrando a estabilidade do mercado de trabalho, com a manutenção desse mercado de trabalho. E
eu diria até mesmo com o acréscimo dos milhões de
empregos criados ao longo dos anos.
Peço a V. Exª que acolha na íntegra esse outro
nosso pronunciamento, em que registro o 1º de Maio,
marcado exatamente pela estabilidade no emprego e
pelo aumento da renda do trabalhador brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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, coisa rara na história econômica do
País, a classe trabalhadora brasileira passou o 1º de
Maio deste ano celebrando a estabilidade do mercado
de trabalho com a manutenção – eu diria até mesmo
com o acréscimo – dos milhões de empregos criados
ao longo dos últimos oito anos.
A geração de empregos, aliada ao aumento crescente da sua renda, é o maior patrimônio do trabalhador brasileiro. Tudo isso se conﬁrma com a dinâmica
do mercado interno, onde o ingresso no consumo das
classes mais pobres da nossa população deu um novo
ímpeto à nossa economia.
Ao lado do trabalhador ativo, os aposentados e
pensionistas também comemoram a recuperação do
poder de compra dos seus proventos e aposentadorias. Graças a uma política de valorização do salário
mínimo, eles deixaram de viver como verdadeiros párias à margem da riqueza que ajudaram a construir
em toda a sua vida.
Essa recuperação do poder de compra de aposentados e pensionistas também se deve, inegavelmente,
ao ajuste das contas da Previdência Social. Uma admi-
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nistração mais rígida, um ﬁrme combate às fraudes e o
aumento da receita pelos milhões de postos de trabalho
formais criados ao logo dos últimos anos contribuíram
ﬁrmemente para o ajuste do caixa da Previdência, cujo
déﬁcit cai a olhos vistos a cada mês.
Apesar dessas conquistas, nem tudo são ﬂores.
Nos quatro cantos do país a legislação trabalhista
continua a ser burlada. A precarização do contrato de
trabalho é um mal a ser combatido diuturnamente, até
para que não pairem suspeitas de desembarque aqui
no Brasil, a bordo de novos investimentos, de uma
frouxidão da legislação trabalhista com a permissibilidade de condições de trabalho condenáveis e achatamento salarial.
Diante disso, é necessária a permanente vigilância
do Ministério do Trabalho nas condições de trabalho,
notadamente junto a setores de atividade que têm por
hábito a terceirização da mão-de-obra e onde são mais
frequentes os desvios no cumprimento da legislação.
Precisamos fazer um parêntese para a questão
dos trabalhadores domésticos, categoria que provavelmente melhor reﬂita a precarização do contrato de
trabalho.
Dos cerca de 7 milhões de domésticos, ou domésticas, melhor dizendo, pois em sua esmagadora
maioria essa categoria proﬁssional é formada por
mulheres, mais de cinco milhões não têm carteira de
trabalho assinada.
Essa condição perpetua entre essas mulheres,
que também são negras ou afro-descendentes em
quase sua totalidade, os desmandos sociais seculares que marcaram a nossa sociedade como uma das
mais injustas do mundo.
Como seus empregadores também não são empresas formais, é preciso criar condições para que as
famílias que acolhem esses proﬁssionais formalizem
também a relação de trabalho entre eles.
Isso passa pela redução dos encargos trabalhistas e previdenciários para a categoria. Só assim essas proﬁssionais, da maior importância para a família
brasileira, a quem ajudam na administração do lar e
até mesmo na criação e educação dos ﬁlhos, possam
também gozar das garantias de um salário digno, enﬁm, dos direitos trabalhistas e sua inclusão no sistema
previdenciário.
Não poderia deixar passar em branco nesta oportunidade, críticas mal formuladas por setores da oposição por ocasião da passagem do Dia do Trabalhador.
Antes de tudo devemos deixar claro que sabemos das
mazelas ou desvios existentes, tanto que aqui os elencamos para que possam ser objeto de correção.
Mas também não podemos aceitar calados a
repetição sistemática de falsos bordões, de apelo
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populista, até para que essa insistência não acabe
transformando-os em verdades incontestáveis.
Reﬁro-me particularmente à acusação feita pelo
senador Aécio Neves, durante discurso nas comemorações do Dia do Trabalho, pela Força Sindical, em São
Paulo, de que o Brasil vive um momento de desindustrialização com sérias ameaças à sobrevivência das
empresas e ao emprego do trabalhador brasileiro.
Primeiro gostaria de registrar a falta de sintonia no discurso da oposição. No mesmo dia em que
o senador Aécio fez essa acusação, o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso escreveu exatamente o
contrário.
E é bom que se indique a fonte, até mesmo para
evitar que amanhã o ex-presidente, depois de aqui
citado, volte a recorrer ao seu já surrado chavão “esqueçam o que escrevi”.
Pois bem. Em seu artigo “Um novo Brasil”, oportunamente publicado no último domingo nos jornais O
Globo e O Estado de S.Paulo, o ex-Presidente nega
peremptoriamente que o Brasil tenha passado ou passe por uma desindustrialização.
Mais ainda, FHC reconhece pela primeira vez que
esse novo país não é fruto apenas do Plano Real, mas
que vem lá de trás, das lutas sindicais do ABC paulista,
berço do Partido dos Trabalhadores.
Da mesma forma, FHC reconhece que o Brasil
vive hoje uma nova realidade, com uma mobilidade de
classes jamais vista na sua história, em que as pessoas
vão enriquecendo, vão consumindo, novas empresas
e novos investimentos vão surgindo.
Gostaria de saudar esse momento de lucidez do
ex-Presidente. É bom para o bem do país que homens
que tiveram a responsabilidade de governo não se arvorem do privilégio dos avanços da sociedade. Da mesma
forma que não negamos a importância da estabilidade
econômica para o momento a que chegamos.
São, podemos dizer, cada uma ao seu tempo,
conquistas da sociedade.
Portanto, a infeliz declaração do Senador Aécio
Neves, em comprovada falta de sintonia, para não dizer
de verdadeiro choque, com o líder maior do seu partido, nos leva à conclusão de que se existe alguém que
trabalha pela desindustrialização do país esse alguém
é exatamente o ex-governador de Minas.
Aﬁnal, diante de tantas marcas e modelos de
veículos fabricados no Brasil, Sua Excelência fez a
opção por um carro importado que lhe serve no Rio
de Janeiro. Não questionamos seu direito pela opção,
mas também não podemos negar que ela ajuda a reduzir os empregos domésticos e contribui para deixar
o país um pouco menos industrializado.
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A lamentável aﬁrmação de Aécio foi também refutada pelos números sobre o comportamento da indústria divulgados nessa terça-feira pelo IBGE (Instituo
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística) e conﬁrmados
pela CNI (Confederação Nacional da Indústria.
De acordo com o IBGE, em março a produção
industrial do país, impulsionada pelo consumo, cresceu 0,5%, acumulando uma alta de 2,3% no primeiro
trimestre. Em relação ao mesmo mês do ano passado,
o desempenho industrial foi 6,8% maior, acima, portanto, do teto da meta da inﬂação.
Essa expansão de meio ponto percentual foi duas
vezes maior do que a esperada pelos analistas, que
projetaram para março um crescimento de apenas
0,2% da produção industrial.
O IBGE registrou ainda que a indústria deixou um
comportamento estável no último trimestre de 2010,
para uma alta em todos os setores nos três primeiros
meses deste ano.
Para a CNI, o comportamento da indústria no primeiro trimestre deste ano representa uma retomada do
setor em relação ao último trimestre de 2010.
Como se vê, nada mais falso do que a desindustrialização apontada pelo líder do PSDB.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – V. Exª será atendido, Senador Walter Pinheiro, na forma do Regimento.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer um registro muito importante, como
Líder do PR e Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa da Família no Brasil. Hoje pela manhã, tivemos uma reunião com o Conselho Nacional de Procuradores; eles estavam reunidos em Brasília, aqui no
Ministério Público.
Fomos provocar! E essa provocação foi no sentido
de parar a no Brasil. É apologia ao crime! Eu me lembro
que na época do Minc, quando ele era Ministro, ele ia
para a rua fazer apologia ao crime. Mas como ele era
Ministro de Governo, ninguém colocava a mão nele. Se
fosse ﬁlho de um pobre, estaria preso. Mas autoridade
fazendo apologia ao crime ﬁca por isso mesmo.
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Veja: no site www.marchadamaconha.org ninguém se identiﬁca, não há rosto, não há identidade.
Não há nada! E agora o Ministério Público Federal
descobre, Sr. Presidente, que a residência desse site
é internacional. Então, esse é um crime internacional. Quem é que entende? Por trás disso deve haver
o tráﬁco de drogas, o tráﬁco internacional. Uma série
de outras coisas.
Esse apelo à drogadição no Brasil... Há trinta
anos eu recupero drogados no Brasil e conheço muito
bem esse problema. Hoje à tarde o Ministério Público
Federal provocou e foi buscar um mandado de segurança no Supremo, e esse mandado de segurança no
Supremo há de proteger a família dessa famigerada
Marcha da Maconha, que estão anunciando para o dia
7, e assim sucessivamente.
De maneira que eu anuncio para o Brasil, anuncio para as famílias, para as mães que choram com
ﬁlhos drogados, com uma família que sofre e uma sociedade que sofre, porque o adubo da violência são
as drogas neste País e é um tema no qual devemos
focar, aliás é um País de bêbados, de fumantes, e
estão buscando solução para salvar as pessoas do
crack, quando, na verdade, o problema deste País é
álcool, não é álcool?
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – É a
droga consentida.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É a
droga consentida, porque tem gente que se nega até
a fazer bafômetro, não é? Então é o seguinte: estamos
conseguindo uma grande vitória em nome da família
brasileira.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Passo a palavra, como Líder do PDT, ao
Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Bem, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, trago um tema aqui, mais uma
vez na tribuna desta Casa, que considero da maior
importância para as famílias brasileiras: os investimentos em educação, formação e qualiﬁcação proﬁssional estão entre os de maior retorno para a sociedade
brasileira. Já é senso comum dizer que educação é a
base de uma sociedade desenvolvida cultural e economicamente. Mas é sempre bom reforçar a necessidade de mais investimentos na educação. Isso porque o
nosso Brasil ainda precisa superar o analfabetismo, a
miséria, a exclusão de minorias, as drogas, a violência
e muitas outras mazelas sociais decorrentes da falta
de educação no nosso País.
Cada R$100 investidos por aluno nas escolas
públicas do Brasil, a cada ano, signiﬁcam um salto no
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País de até R$20 bilhões do Produto Interno Bruto brasileiro em menos de uma década. Essa relação direta
entre qualidade de ensino e crescimento econômico
foi feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o Ipea, e reforça a importância de mais investimentos na educação para o conhecimento econômico
e social no nosso País. Quando esse investimento é
feito na educação de jovens e adultos, em formação
e qualiﬁcação proﬁssional, o reﬂexo na economia é
até mais rápido.
Considerando apenas os recursos especíﬁcos
para a educação de jovens e adultos no Orçamento
da União, sem contar os recursos do Fundeb, os valores investidos entre 2002 e 2009 saltaram de R$450
milhões para R$1,4 bilhão.
Esse investimento contribuiu com a queda na taxa
de analfabetismo de 11,6 % para 9,7% em oito anos,
de 2002 a 2009, e contribuiu também de forma decisiva
para a geração de emprego. Considerando os últimos
sete anos, de 2003 a 2009, foram gerados 14 milhões
de novos empregos, segundo dados do Ministério do
Trabalho e Emprego. O País atingiu a incrível marca
de 41 milhões de brasileiros com a carteira de trabalho assinada. E, com certeza, um dos fatores para que
mais pessoas conquistassem emprego com carteira
assinada foi o investimento em educação, formação e
qualiﬁcação proﬁssional. Esse esforço foi empreendido
pelas escolas técnicas e programas do Governo Federal, como o Projovem Trabalhador, coordenado pelo
Ministério do Trabalho, bem como dos programas de
formação do sistema “S” da indústria e do comércio,
tais como Senai, Sesi, Senac, além do Sebrae.
Nesse último ﬁnal de semana, eu participei da
solenidade de formatura de quinhentos alunos do
ProJovem Trabalhador, em sete especializações, no
Município de Cacoal, em Rondônia. Agora já são mais
de três mil jovens, no meu Estado de Rondônia, que
passaram por esse importante programa que o Ministério do Trabalho desenvolve em parceria com Estados
e Municípios. Os jovens receberam qualiﬁcação proﬁssional nas áreas de saúde, alimentação, agroextrativismo, administração, mecânica, beleza e estética,
esporte e lazer.
Minha satisfação maior foi por saber que mais
de 40% dos jovens que participaram dos cursos de
capacitação proﬁssional do Projovem Trabalhador em
Rondônia, nos Municípios de Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Cacoal, já foram inseridos no
mercado de trabalho.
Foi justamente por acreditar nos resultados desse
programa, que eu solicitei ao Ministro do Trabalho, o
nosso companheiro Carlos Lupi, a implantação e, posteriormente, a ampliação do Projovem em Rondônia.
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Quero fazer um parênteses para cumprimentar
o Ministro Carlos Lupi e toda a sua equipe, que estão
à frente do Ministério do Trabalho onde realizam um
excelente trabalho, não apenas aumentando o nível de
emprego em nosso País, mas desenvolvendo programas importantes como o Projovem Trabalhador.
Os resultados desse programa são extremamente
signiﬁcativos e positivos. Não se pode pensar no pleno
desenvolvimento social e econômico de um país sem
investir em educação e na juventude.
Nesse ponto, o Projovem Trabalhador é uma das
boas iniciativas, de que me orgulho muito de ter levado
ao meu Estado de Rondônia. É um programa que merece ser aplicado – e é aplicado – em todo o território
nacional, como já vem sendo feito.
Para os jovens, trata-se de mais uma possibilidade de aprendizado, de saudável convivência, longe
das drogas e do crime, além da inserção no mercado
de trabalho. Muitos jovens conquistaram o seu primeiro
emprego após participarem do projeto Projovem Trabalhador. E é fundamental que esses jovens tenham
condições de iniciar os seus projetos de vida partindo
de uma capacitação proﬁssional.
Eu já falei aqui da importância de investimentos
na educação infantil, no ensino médio, e da importância
da educação familiar, ou da família para com os nossos jovens. Muitos jovens não conseguem completar
o ensino médio, não fazem um curso de qualiﬁcação
proﬁssional ou sequer ingressam em uma universidade, porque lhes falta a base familiar estruturada. Esse
é, sem dúvida, um dos principais tumores sociais que
nós temos no nosso País.
Os problemas associados à falta de um núcleo
familiar estruturado são vários. Por conta disso, 66%
dos jovens brasileiros não concluem o ensino médio,
somente 3,6% frequentam uma universidade, e 50%
da população desempregada é jovem. Sem falar nos
dados sobre a violência, o uso e o tráﬁco de drogas
que são realmente assustadores.
Hoje eu recebi uma carta de uma mãe desesperada, do Município de Cacoal, no nosso Estado de
Rondônia. Ela assinou a carta, Senadora Ana Amélia,
como Mãe Esperança. Ela relata seu drama de estar
perdendo um ﬁlho para as drogas. Ela me pediu uma
atenção especial nesse assunto, para que jovens, como
o seu ﬁlho, que tiveram sonhos roubados pelas drogas,
possam ter tratamento e recuperação.
Peço licença, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para ler a carta dessa mãe desesperada, mas
ainda com esperança. Ela escreve o seguinte:
Querido Senador,
Eu votei em você e hoje estou lhe escrevendo como uma mãe, representando muitas
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mães que passam pela mesma situação de
perder um ﬁlho para as drogas.
Estou lutando por jovens que tiveram
seus sonhos roubados pelas drogas. Gostaria de pedir para você, um representante legal
do povo, uma atenção especial neste assunto.
Talvez com clinicas de desintoxicação onde
os menos favorecidos tenham acesso ao tratamento, com programas de apoio psicológico
à família dos dependentes.
Senador, as autoridades têm fechado os
olhos para este assunto. Com isso, 50% dos
adolescentes estão se destruindo nas drogas
e se tornando inválidos para a sociedade. Se
você visitar os presídios da cidade, verá que
70% dos jovens que estão presos são vítimas
das drogas e cometeram delitos, mas não são
bandidos.
Peço, Senador, sua atenção especial
para este assunto.
Assinado: Mãe Esperança.
O que dizer a essa mãe? Que estamos realmente
preocupados com essa situação e que estamos trabalhando e nos empenhando ao máximo para ajudar, não
somente a senhora, mas todas as mães brasileiras, todas as famílias brasileiras, que sofrem com este mal que
são as drogas, e os nossos jovens estão perdendo seu
tempo. E, como ela muito bem diz, estamos perdendo
os adolescentes que estão destruindo-se nas drogas
e tornando-se inválidos para a sociedade.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amelia.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Senador
Acir Gurgacz, cumprimento V. Exª pela referência. E
também gostaria de mandar uma mensagem a essa
Mãe Esperança, de Cacoal, no seu Estado de Rondônia. Nós, aqui no Senado, estamos envolvidos pessoalmente, entendendo o drama de milhares de famílias
brasileiras, como essa Mãe Esperança, estão vivendo
hoje, vendo os ﬁlhos morrerem, sepultando sonhos
e perdendo a perspectiva de um futuro de decência,
de trabalho, de vida digna. Isso porque perdem para
o poder da droga, para o poder do tráﬁco e entram a
violência e a criminalidade. O Ministro da Saúde hoje,
na Comissão de Assuntos Sociais, tratou de um tema
que temos abordado na subcomissão temporária que
examina a dependência química, mas com um capítulo à parte dedicado ao crack, que é a mais violenta
das dependências. Ele reaﬁrmou a convicção de que
as comunidades terapêuticas, que hoje são o grande
refúgio para o ﬁlho dessa mãe desesperada que lhe
escreveu essa carta, que o Governo entende que deve
ser isso de assistência social e não de saúde. Está
certo o Ministro em deﬁnir claramente uma política
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de amparo às famílias que estão perdendo os ﬁlhos
para a droga, em particular para o crack. Então, diga
a essa mãe, Senador, e agora nós dizemos, se ela
estiver assistindo, que estamos empenhados nessa
luta. O Senador Wellington Dias preside essa subcomissão temporária, e estamos percebendo o quanto
esse drama está espalhado pelo Brasil, consumindo,
levando a dor e o sofrimento para milhares de mães
que sofrem muito mais a dor da perda de um ﬁlho não
para a morte, mas para a droga. É muito importante
esse pronunciamento de V. Exª, porque traz o relato,
o depoimento e o testemunho de uma mãe que está
vivendo esse drama, Senador. Nós estamos aqui exatamente para discutir com o Governo políticas públicas
que deem amparo, sobretudo, às famílias mais necessitadas, porque aqueles que têm um poder aquisitivo
maior ainda encontram nas clínicas especializadas
um amparo. É preciso tratar esse tema com o maior
cuidado e a maior atenção e prioridade, porque a juventude está precisando desse nosso compromisso.
Muito obrigada, Senador Acir Gurgacz. Parabéns pelo
seu pronunciamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Eu que
agradeço, Senadora Ana Amelia, pelo seu aparte.
Concedo um aparte ao Senador Wellington
Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Acir, primeiro quero agradecer a Deus a sua sensibilidade de ter recebido essa carta e ter podido partilhar
dessa Mãe Esperança, como ela faz questão de se
intitular, com esse depoimento dramático. Eu tenho
certeza de que são muitas mães, muitos pais, irmãos,
irmãs, amigos, amigas, pessoas que muitas vezes moram apenas na vizinhança de alguém que vive dramas
como esse. E como lembrou a Senadora Ana Amelia,
estamos trabalhando exatamente com o que V. Exª tem
contribuído muito aqui, para que tenhamos um sistema
organizado. Hoje mesmo conversamos com o Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha. Ele apresentou aqui que
18% da população brasileira já considera o problema
da droga, Senadora Ana Amelia, como o mais grave do
Brasil. Veja, o maior é o problema da saúde, ou seja, um
problema mais geral. O segundo é o da segurança, o
terceiro é o do desemprego, e o quarto já é a questão
da droga. Então, essa percepção é uma coisa real e
tem um lado positivo: impõe a quem é autoridade em
qualquer lugar a busca de um tratamento como prioridade. E ali o que colocamos é que ele determinou a
necessidade de focos: primeiro, o de termos uma rede
capaz de dar essa sustentação. Se não o Ministério
da Saúde, o Governo Federal tem de ter uma atenção
com as comunidades terapêuticas. É preciso fazer isso
urgentemente. Inclusive, o que estamos pedindo é que,
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ainda neste mês de maio, tenhamos a deﬁnição e a
aprovação de um projeto apresentado pela Secretária
Nacional de Políticas sobre Drogas e que vai nessa
direção, pensando exatamente em pessoas como a
do depoimento que V. Exª traz aqui. Então, meus parabéns! Saiba que vamos estar juntos aqui, contando
com V. Exª e com todos que fazem esta Casa, porque
há esse clamor não só em Rondônia, mas também em
todo o nosso País. Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Muito obrigado, Senador Wellington Dias, pelas suas
colocações.
Mando um recado para essa mãe que se intitula “Mãe Esperança”. Ela não assinou, e não tenho o
endereço, não tenho contato com essa mãe. Que ela
entre em contato com a nossa assessoria ou comigo
diretamente, como o fez, para que possamos ajudar
especiﬁcamente seu ﬁlho, com um tratamento, com
um auxílio, para que possamos ajudá-la.
Assim como a senhora, “Mãe Esperança”, as outras mães que precisarem do nosso apoio estaremos
aqui sempre para ajudar.
Tenho colocado claramente, Senadora Ana Amelia, Senador Wellington Dias, por várias vezes desta
tribuna, que essa não é uma questão de polícia, mas
de saúde. E hoje temos o nosso Ministro Padilha, que
concorda conosco e que está atuando, para que possamos realmente ajudar essas crianças, ajudar esses jovens – os nossos adolescentes e as crianças
do nosso País.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que nós todos
precisamos unir-nos e investir na educação integral;
fazer com que as nossas crianças possam ter escola
em tempo integral; cuidar das nossas famílias. Somente por meio do ensino, da educação e do carinho das
nossas famílias é que vamos realmente travar uma
batalha, de igual para igual, contra este mal, que são
as drogas em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Senador Acir Gurgacz, parabenizo-o
por sua fala. Esse mundo das drogas, onde alguns
se aproveitam e constroem essa perversidade, que é
comercializar e enriquecer com o sofrimento alheio,
precisa ser combatido de forma veemente. E o Ministério da Saúde tem que ser protagonista, tem que ser
um condutor – como disse hoje o Ministro Padilha e
como disse também no seu discurso de posse – para
tirar esses jovens das drogas.
Como médico, especialista em dor e um pouco
conhecedor do tema, conhecedor da química que envolve todo o sistema neurológico ao se consumirem
drogas perversas como essas, digo que é como entrar
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num labirinto. O jovem que entra no labirinto, se não
tiver alguém que o ajude e que abra a porta pelo lado
de fora, diﬁcilmente irá encontrar a saída sozinho.
É preciso que haja esses manifestos. Estamos
preocupados, sim, junto com a subcomissão presidida
pelo Senador Wellington Dias e vários outros Senadores. É uma angústia de todos nós.
Manifesto aqui minha colaboração e meu sentimento à sua fala. A gente vê realmente o sofrimento
dessa mãe que se denominou “Esperança”, mas, para
que essa esperança vire realidade e se materialize, é
preciso da ajuda de muita gente, incluindo todos nós.
É nosso dever e nossa obrigação.
Registro aqui, ao meu lado, a presença de um nobre Deputado, colega nosso, também combativo nesse
mundo das drogas, o Deputado e amigo Carimbão.
Passo a palavra ao Senador Wellington Dias,
como próximo orador inscrito.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, meu querido
Carimbão, Presidente da Frente Parlamentar que cuida
dessa área das comunidades terapêuticas e políticas
sobre drogas, é um prazer recebê-lo. Aliás, V. Exª, que
está aqui exatamente tratando da busca de uma audiência com a Presidente Dilma para cuidar desse tema,
chega no momento em que o Senador Acir traz-nos
tal tema, muito atualizado.
Quero aqui reportar-me aos importantes eventos
que tivemos hoje nesta Casa. Destaco a audiência com
o Senador e hoje Ministro Aloizio Mercadante na área
da ciência e tecnologia, tão bem relatada aqui pelo
Senador Walter Pinheiro. Alegra-me também ter um
projeto, com começo, meio e ﬁm, voltado para essa
área da ciência e tecnologia. Tivemos, na Comissão
de Educação, um importante debate sobre o Plano
Nacional da Educação.
E quero aqui reportar-me à reunião que tivemos,
meu querido Presidente Jayme Campos, na Comissão
de Assuntos Sociais, tratando com o Ministro Padilha
sobre saúde.
Gostei da audiência porque o Ministro, no primeiro
slide que apresentou, fez questão de demonstrar aos
Parlamentares uma pesquisa do Ibope, pesquisa recentemente feita em todo o País, em que é colocada, na
opinião do povo brasileiro, a saúde como o mais grave
problema. Não podemos esquecer que, não faz muito
tempo, o grave problema do Brasil, para a população
que já tem tantos, era o problema do desemprego, o
problema da segurança. Hoje, o grave problema, na
percepção da população, é exatamente a saúde: 41%
do povo brasileiro diz ser a saúde o primeiro problema a ser trabalhado por todas as autoridades. Então,
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Senadora Ana Rita, isso remete a nos debruçarmos
sobre esse tema.
Gostei também da forma como o Ministro apresentou os caminhos por que, pelo Ministério, apresentou
agora à Presidente Dilma um conjunto de alternativas.
Primeiro porque, para lidar com esse tema, é preciso
ter muita coragem. Muita coragem. O que é preciso fazer, o que temos que trabalhar aqui não agrada muita
gente. Não agrada muita gente. Aliás, tenho a clareza
de que não se faz gemada sem quebrar ovos. É necessário realmente tomar medidas sérias.
Por exemplo, o Ministro assume o compromisso
de implantar o Cartão SUS, o que parece óbvio. Cartão
SUS. Veja que qualquer um de nós tem um cartão de
uma empresa aérea – eu sou funcionário da Caixa e
tenho um cartão da Caixa Econômica Federal – e, com
esse cartão, em qualquer lugar do País, em um caixa
eletrônico ou em uma agência, consigo ter atendimento.
Aliás, uma das coisas que o meu avô, que era um homem
do campo, mais ﬁcava admirado, Senadora Amelia, era
como se usa um cartão em Brasília e se tira o dinheiro
de Teresina. Lembro-me dele, do meu saudoso avô – ele
veio a falecer há alguns anos – dizendo isso.
Trago isso à memória para dizer que é algo que a
humanidade domina, como a tecnologia, e não implantamos isso. O ideal seria implantar o Cartão junto com
a identidade, mas hoje também para mim ﬁcou clara a
necessidade – e sou um defensor dessa tese – de ter
um cartão separado. Por quê? Porque uma parte dos
brasileiros não usa identidade e precisa do SUS. São
crianças, índios, enﬁm, um conjunto de setores que,
por terem uma idade mais baixa ou por determinadas
razões, não têm uma identidade, mas precisam do Cartão SUS, porque, se tiverem algum problema de saúde,
precisam ter esse controle. Então, é preciso fazer um
sistema separado. Isso é uma mudança.
Não consigo entender. Aqui, como Deputado
Federal neste Parlamento, tive uma audiência com o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, e
com o então Ministro José Serra e fazia a eles a mesma pergunta que ﬁz depois ao Presidente Lula, junto
com os Ministros do seu governo: “Como se explica não
priorizar implantar o Cartão SUS?” Porque é o óbvio.
É uma forma moderna de controle: controle de desvio,
controle de atendimento, avaliação para se saber, inclusive, quais são os reais problemas da sociedade.
Os números que temos hoje são reais? Não tenho
essa segurança. Para quem é médico, poder atender
um paciente, colocar o cartão dele no seu terminal e
saber toda história da vida dele, já pensou que facilidade para o médico? Ele já conhecerá a realidade
dessa pessoa.
Então, é uma mudança muito profunda.
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O outro foi a abertura à sociedade – como se
chama aqui? – de consulta pública para que pudéssemos ter, primeiro, um cadastro nacional de todos
que atuam na área da saúde. Onde há um hospital,
um posto de saúde, um proﬁssional de saúde? Com
isso, ele citava que teve que eliminar mais de 11 mil,
que têm alguma forma de irregularidade ou apontam
nessa direção.
Então, vejam, uma medida simples como essa!
Quero saber com quem estou lidando. É dinheiro público. Então, você ter um cadastro... Não havia um cadastro de todas as áreas que atuam no setor médico,
de todos os proﬁssionais que lidam no setor médico.
Outro ponto – e já concedo aqui, meu querido
Eduardo Amorim, um aparte – que também parece
simples mas é uma medida revolucionária é ter um
conjunto de metas. Ter um mapa, no Brasil, das necessidades do Brasil; e, a partir daí, trabalhar a relação do Governo Federal com cada Estado, com cada
Município, com cada unidade de saúde vinculada à
meta. O gestor ter uma formação adequada, ter uma
preparação, para que ele seja não apenas o gestor
daquela unidade, cuidar dos funcionários, cuidar da
ambulância, enﬁm, mas ser um gestor de saúde, de ele
poder saber que ali tem uma quantidade de mulheres
que morrem quando gestantes até o parto; saber qual
é a mortalidade infantil do seu Município.
Agora, a meta do Ministro é alcançar um patamar de poder divulgar todo mês. Todo mês você poder
ter esses dados; você poder, anualmente, fazer uma
avaliação e premiar os melhores. Tem um Município
ali onde a mortalidade infantil é 40 por mil; a meta é
reduzir, naquele ano, para 35 por mil. Se ele alcançou
aquela meta, que seja premiado; que tenha melhores
condições de atendimento, de equipamento, enﬁm, de
credenciamento. Os proﬁssionais – inclusive defendo
esta tese – devem ter remuneração mais adequada
pelo cumprimento da meta.
Ou seja, o Brasil deve poder saber qual é o foco.
O foco é a criança. O que queremos para a criança?
São as mulheres, os adolescentes, os idosos, são os
deﬁcientes. E pedi para incluir no foco exatamente a
área do dependente químico, porque esse é um problema grave. Se é grave, tem que atender.
Então, quero acreditar que, com esse conjunto
de metas... A criação, por exemplo, da força nacional
na área da educação. A discussão assumida por um
ministro é que a gente precisa ter uma lei de responsabilidade na saúde, assim como também defendo tê-la
na educação, para que você possa dar responsabilidade e ter condições de cumprimento.
Ou seja, se um gestor tem responsabilidade,
desde a carga horária, desde cumprir esse conjunto
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de metas – sua função de dirigente de um hospital –,
desde a prestação de contas até em relação à redução das ﬁlas de atendimento, de um prefeito, um governador, enﬁm, ele também deve ter ali sua responsabilidade. Um secretário municipal, um secretário
estadual de saúde.
Creio que esse conjunto de coisas nos coloca
inclusive com moral, com força maior para poder olhar
para o outro grave problema. E aí não adianta esconder.
Temos que aprovar, sim, a PEC nº 29, mas, se necessário, temos também que olhar aqui se há ausência
de recursos para pronto-socorro. Se houver, vamos ter
que encontrar formas de ﬁnanciamento.
Cobrei, e o Ministro disse que ainda precisa de
uma posição da Presidente, mas temos que deﬁnir. E
é o Governo que tem que dizer, realmente, se há ou
não há essa necessidade; se há, qual é, e onde se vai
aplicar. Se pudermos debater aqui – precisa-se melhorar as condições de atendimento em pronto-socorro,
precisa-se atender na área de urgência, precisa-se de
mais enfermarias em determinadas áreas, precisa-se
de mais especialização em tais e tais áreas em que
as ﬁlas são inacabáveis –, acho que temos como aqui
convencer e, corajosamente, tomar uma posição.
Então, Senador Eduardo Amorim, com o maior
prazer, concedo um aparte a V. Exª, que esteve lá,
participando conosco desse debate.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco/PSC – SE) –
Senador Wellington Dias, de fato, a Presidente Dilma
Rousseff foi muito feliz na escolha do Ministro Padilha
para aquela Pasta. Mesmo antes de ele ser escolhido,
eu já era um dos que advogavam seu nome. Ele foi
muito feliz na sua exposição, na sua visita à Comissão de Assuntos Sociais. Ele colocou ali os planos, os
sonhos, os projetos. Ele é um conhecedor e uma pessoa altamente sensível para todas essas questões. A
saúde, embora esteja garantida e esculpida na nossa
Constituição, a partir do Título VIII, como garantia, como
direito, ela clama por efetividade em muitos cantos
do nosso País, infelizmente. Eu, como médico, como
ex-Secretário de Saúde, como proﬁssional da saúde,
como cidadão, sei, realmente, das muitas necessidades que ainda temos, mas também sou daqueles que
têm uma esperança enorme. Foi isso que senti hoje
com a presença do Ministro Padilha. De fato, saí de
lá muito esperançoso, não tranquilo, porque tranquilo, nenhum de nós deve estar, uma vez que estamos
diante de uma luta, em que temos que ser vencedores
o quanto antes. Quanto mais cedo vencermos esses
diversos sofrimentos, com certeza, vamos aliviar a
dor em muitos cantos deste País, seja na área da urgência e da emergência, seja no combate às drogas e
na recuperação, seja melhorando o Programa Saúde
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da Família, seja na assistência farmacêutica, como
ele já demonstrou lá nas diversas áreas, seja com a
implantação do Cartão SUS e, paralelamente, com
a preocupação com a identidade, para que, no futuro, possa também abranger todos os brasileiros – na
verdade, seriam dois sistemas de identiﬁcação. Então,
isso é um avanço, isso é um projeto não apenas para
alguns meses ou para alguns anos, mas, com certeza, eu diria, para algumas décadas. Volto a dizer: saí
muito esperançoso e espero que essa esperança seja
materializada o quanto antes. Digo que nós, Parlamentares, também temos que fazer nossa parte, porque
precisamos dar alguns passos e avançar em algumas
questões, como o senhor disse. Por exemplo, votar, o
quanto antes, a normatização da Emenda nº 29, isto
é, colocar os limites, para que os maus gestores não
gastem os poucos recursos da saúde com o que não é
saúde. Só assim vamos ter mais recursos para a saúde.
Mas é preciso também vencer outra questão, que é a
do subﬁnanciamento. Espero que o Ministro Padilha
nos ajude nisso. Também precisamos normatizar sobre
qual a missão, verdadeiramente, de cada ente federado.
Enquanto a gente não tiver essa normatização, se não
tiver escrito ali que a função da União é aquela, que
a do Estado se resume a isso e que a dos Municípios
a isso, acho que cria uma confusão, um labirinto que
precisamos ultrapassar o quanto antes. Mas, insisto:
saí esperançoso e vejo, realmente, uma boa intenção,
um bom propósito por parte do Ministro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Agradeço a V. Exª e sei que pode contribuir e muito...
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
V. Exª me concede um aparte, Senador Wellington
Dias?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Senador Ferraço, com imenso prazer.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Eu
me associo também à manifestação do Senador Paulo
Davim, porque foi com entusiasmo também que participei desse importante debate, hoje, pela manhã, na
Comissão de Assuntos Sociais, tão bem presidida pelo
nosso Senador Jayme, nosso Presidente em exercício
na reunião. Foram mais de quatro horas de um debate
muito intenso, muito franco, muito aberto. O Ministro
Padilha, de maneira civilizada, de maneira franca, democrática, cordial, fez um enfrentamento sincero dos
nossos desaﬁos, não deixando de reconhecer, com
muita humildade – e essas foram suas palavras: “O
tanto que o SUS caminhou ainda é muito pouco perto
daquilo que o SUS precisa caminhar, para que possamos ediﬁcar um sistema de saúde pública que possa estar à altura da dignidade do povo brasileiro.” Em
especial, ﬁquei muito impressionado com a atenção
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do Ministro com a saúde preventiva, à atenção primária. Não sou médico, mas, como Vice-Governador do
meu Estado, pude presenciar a importância do fortalecimento na atenção primária. A participação efetiva,
enﬁm, de um pacto federativo que possa unir os três
níveis federados, porque, pelo menos 50% das doenças crônicas que alcançam os brasileiros são doenças
que podem e que devem ser tratadas preventivamente,
como diabetes, como as do coração; são doenças que
têm a ver com a cultura, com o dia a dia, com o sedentarismo, com a maneira de se alimentar. Ou seja, é
preciso que tenhamos muito mais atenção com a vida
e menos atenção com a saúde. Pude ver o quanto o
Ministro Padilha estará direcionando suas ações para
uma tentativa importante, que é a tentativa de desospitalizamos a saúde. Por isso me incorporo à manifestação
com otimismo; um otimismo com meus dois pés muito
ﬁncados no chão, porque temos a dimensão exata da
complexidade, do desaﬁo que é construir um modelo
de saúde pública que possa contemplar a população
brasileira. Mas acho que estamos no caminho certo e
devo me congratular com a nossa Presidente Dilma,
por ter colocado no Ministério um homem preparado,
competente, articulado e com disposição, porque tem
uma história de vida marcada por compromisso com
o sanitarismo. Parabéns a V. Exª por trazer um tema
tão relevante para a população brasileira nesta noite,
no Senado Federal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
que agradeço a V. Exª, Senador Ferraço, e incorporo
todas as contribuições ao meu pronunciamento.
Devo dizer ainda que, além de trabalhar essa área
da prevenção como prioridade, ele, como sanitarista,
como médico sanitarista, conhece com profundidade
esse tema, além de trabalhar a necessidade dessa deﬁnição, como lembrava aqui o Senador Eduardo Amorim,
em relação às competências, não só a simples classiﬁcação de baixa, média e alta complexidade, mas ele
deve poder, realmente, colocar essa responsabilidade
num pacto, em que cada um vai ter que ter responsabilidade em cada uma das áreas, inclusive do proﬁssional até o gestor, o que é importante. Se não, se um
não cumpre com sua responsabilidade, ele atrapalha
o outro, que termina tendo graves problemas.
Senadora Ana Rita, ouço, com o maior prazer,
V. Exª.
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Rapidamente,
Senador Wellington Dias, eu gostaria de parabenizá-lo
por essa sua exposição aqui, hoje, com relação à audiência pública que aconteceu hoje, de manhã, e quero
fazer coro também às palavras de V. Exª e às palavras
dos demais Senadores, o Senador Paulo Davim e o
Senador Ricardo Ferraço. Realmente, a participação
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do Ministro, hoje pela manhã, foi impressionante: a
competência, a capacidade e, mais do que isso, o
compromisso que ele tem e o compromisso do nosso
Governo com o Sistema Único de Saúde. Nós temos
um sistema extremamente importante no nosso País,
que está se qualiﬁcando a cada dia. Conforme disse o
próprio Ministro, Senador Wellington, o Sistema Único
de Saúde é, hoje, uma referência para a construção
dos demais sistemas que existem no nosso País. Ele
citou alguns, entre eles o Sistema Único de Assistência
Social. Nós podemos dizer que é referência também
na área de educação, na área de segurança pública e
em outras áreas. Então, podemos dizer que temos um
importante sistema hoje, que funciona no Brasil inteiro,
apesar das diﬁculdades que a gente ainda enfrenta,
mas que depende muito de um pacto federativo, que
precisa ser fortalecido com todos os Estados e Municípios, para que, de fato, o sistema seja efetivo e chegue
a todos os brasileiros e brasileiras. Eu queria apenas,
Senador Wellington, fazer um destaque. Chamaram-me
muito a atenção, na apresentação dele, além das falas
que aqui foram ditas, os programas existentes, mas, de
uma maneira particular, com relação à saúde mental e
também aquele voltado para o atendimento aos usuários de drogas, particularmente o crack, uma grande
preocupação de todas as pessoas. A saúde cumpre
um papel extremamente importante nessa área. Esse
é um destaque importante. Agradeço e parabenizo V.
Exª pela fala de hoje.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
agradeço e ﬁco também muito feliz por ver o povo do
Espírito tão bem representado, aqui, pela sua Bancada, destacando V. Exª.
Quero citar dois dados. Os Ministérios levaram
em conta, para a situação na área de prevenção, até
para poder atuar na área de prevenção, as áreas mais
graves, como a área de acidentes de trânsito, ou seja,
acidentes de motocicleta e, para minha surpresa, de
bicicleta, destacando-se da área dos homicídios e dos
graves problemas enfrentados pela área em perdas
humanas e pela saúde.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Solicito ao ilustre Senador Wellington
que conclua em dois minutos, porque tem vários oradores inscritos, em que pese eu ﬁque muito feliz por
ouvir sua fala.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com o maior prazer. Agradeço a V. Exª e queria, antes
de passar a palavra ao Senador Moka, com o maior
prazer, citar o destaque na área da gestão.
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Veja, exatamente hoje, nós temos um modelo que
quanto mais melhora, mais piora. Se você tem um Município, seja do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo
ou do meu Piauí... Aliás, estava o Prefeito de Teresina
hoje, lá, contando o desespero que vivem o prontosocorro de Teresina e várias das suas unidades.
Então, se melhora o sistema, os outros Estados,
os outros Municípios que não têm um sistema adequado correm para lá. Então, você tem um modelo
que desmantela quando melhora, porque ele também
não é devidamente remunerado. Assim, o cartão SUS,
a Central de Regulação, a Central de Compensação,
enﬁm, toda essa sistemática é que vai dar uma nova
cara e uma nova forma de se lidar com o sistema.
Com o maior prazer, eu gostaria de ouvi-lo.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Sob
o olhar severo do Presidente, eu vou ser muito objetivo. Senador Wellington, eu queria repetir que eu acho
que o Ministro Padilha – eu quero só me ater a isso – é
um proﬁssional da área da saúde, tem uma formação
acadêmica muito boa, tem experiência como gestor
no Executivo e é um Ministro que tem prestígio junto
ao Governo. Eu acho que essas três coisas são muito
difíceis de se juntar numa pessoa. Ele tem isso, tem
competência, tem determinação. Agora, eu vou insistir, para encerrar, que nós temos de discutir fonte de
ﬁnanciamento e dinheiro novo para a saúde,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS. Fora
do microfone.) – ... senão, meu caro Senador, em que
pesem toda a competência, todos esses requisitos que
tem o Ministro, ele não dará conta. Eu o ouvi falando:
“Nós vamos expandir a ação básica de saúde. Nós vamos expandir”. Como, se o Ministério, hoje, não tem
dinheiro nem para o custeio? Essa é a realidade dos
fatos, por isso a saúde, no País inteiro, encontra-se
nesse verdadeiro caos em que está. Quero deixar claro que está aqui, até por minha formação acadêmica,
alguém que será solidário e que quer ajudar, mas eu
acho que nós temos de fazer esse enfrentamento. Há
necessidade da regulamentação da Emenda nº 29 e
isso este Congresso tem de fazer.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Muito bem.
Eu quero encerrar, Sr. Presidente, exatamente
lembrando isto: creio que a gente não pode perder a
oportunidade, essa oportunidade de ter uma Presidente
que abraça um programa como esse e um Ministro que
traz a esta Casa uma proposta como essa. Então, no
que for necessário, nós vamos ter de trabalhar.
Então, parabéns a V. Exª, que tão bem presidiu
e também pela paciência nesse ato. Com certeza, va-
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mos fazer a nossa parte para que a gente possa dar
uma solução para o grave problema da saúde, para o
povo brasileiro.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington
Dias, o Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Sempre é um prazer ouvir V. Exª, Senador
Wellington Dias. Eu gostaria que V. Exª continuasse na
tribuna, entretanto, há vários oradores inscritos.
Quero, com muita honra, conceder a palavra ao
valoroso Senador Eduardo Amorim, que, por sinal, foi
autor do requerimento para que o Ministro da Saúde
viesse, hoje, à nossa Comissão. S. Exª fez várias indagações e acho que todos nós ﬁcamos satisfeitos.
Espero que, de fato, Senador Eduardo, tudo aquilo
que o Ministro nos falou concretize-se, para melhorar
a saúde pública no Brasil.
Concedo a palavra a V. Exª por 20 minutos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– É o que esperamos, Sr. Presidente. Não só esperamos, mas necessitamos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
venho, nesta noite, a esta tribuna falar sobre um importantíssimo patrimônio do meu povo, o povo sergipano. Falo do Banese, Sr. Presidente, Banco do Estado
de Sergipe, hoje presidido pelo economista Salmineo
Nascimento.
O Banese foi criado em 1961, com o nome de
Banco de Fomento Econômico (Banfese), durante o
governo do Dr. Luiz Garcia.
Em 2 de janeiro de 1964, durante o governo de
Seixas Dórea, o banco inicia suas atividades, tendo
como seu primeiro presidente o então jornalista Orlando Dantas, que, na ocasião, ao proferir seu discurso, salientou a importância do papel que o Banfese
iria desempenhar no desenvolvimento econômico de
Sergipe e acrescentou que o banco iria crescer e se
tornar um dos mais importantes do Estado. Ele tinha
razão, Sr. Presidente,
Em 1967, passou a se chamar Banese, sofreu
mudanças na estrutura organizacional e foram inauguradas as primeiras agências no interior do Estado,
nas cidades de Itabaiana, minha terra natal, Boquim,
Lagarto, Estância, Nossa Senhora das Dores e Aquidabã. A partir de então, o Banese foi expandindo sua
rede de atendimento por diversos bairros da capital e
Municípios do interior.
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Nessa época, foi criada a Caixa de Assistência
dos Funcionários e a Associação Atlética Banese.
Um marco histórico, Sr. Presidente, para a consolidação do nosso banco aconteceu em 1978, quando
uma reestruturação administrativa elegeu como prioritário o desenvolvimento da área de recursos humanos, com ênfase no treinamento e aperfeiçoamento
do quadro funcional, a implementação dos setores
ﬁnanceiros e de planejamento e de sistemas e métodos, além da instalação do Centro de Processamento
de Dados, dando início ao processo de informatização
do banco.
Seguindo o curso natural de expansão, foram
criados a Bacisa (Banese Crédito Imobiliário/Poupança
Banese), a Banese Corretora de Seguros, o Sergus
(Instituto Banese de Seguridade Social), a carteira de
Open Market e o Sistema de Conta Única do Governo
Estadual. Tornou-se Banco Múltiplo, automatizou totalmente suas agências e interligou-se a mais de 4.700
agências de bancos estaduais de todo o País.
Após 1994, com a estabilização da moeda, o
Banese, tal qual aconteceu com outras instituições
bancárias, passou a enfrentar uma difícil fase ﬁnanceira. Contudo, Sr. Presidente, nos últimos anos, essas diﬁculdades foram superadas através de fortes
investimentos nos seus colaboradores, ou seja, no seu
quadro funcional, em produtos e serviços bancários,
na modernização da sua rede de atendimento, em automação e em tecnologia.
A existência de bancos estaduais foi, por muito
tempo, característica do nosso País. Atualmente, são
apenas seis. O Banese, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é um desses seis bancos restantes.
Está consolidado no mercado sergipano e nacional como uma instituição ﬁnanceira abalizada por sua
credibilidade, solidez e pelos resultados expressivos
que têm sido alcançados a cada exercício ﬁnanceiro,
o que o qualiﬁca como um dos bancos mais sólidos
do País.
A revista internacional Latin Trade lista um
ranking com 85 bancos da América Latina e Caribe,
considerando seus ativos. Dos seis bancos estaduais
ainda em operação no País, cinco fazem parte dessa
lista, e o Banese, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, está entre os maiores bancos da América Latina.
No ranking, o Banese, Banco do Estado de Sergipe, aparece na 73ª posição, entre os 85 bancos
relacionados. Sua presença entre os Top Banks da
América Latina e Caribe – a exemplo de Argentina,
Brasil, Chile, México, Peru e Venezuela – é uma prova
da importância das ações da instituição no desenvolvimento do nosso Estado.
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Buscando sempre o desenvolvimento sustentável
de Sergipe e a valorização do povo, o Banese apoia diversos projetos sociais nas áreas de educação, saúde,
meio ambiente, cultura e arte. Patrocina dezenas de
eventos esportivos e obras literárias, ações que fazem
do Banco do nosso Estado uma empresa efetivamente
cidadã, conﬁrmando a sua vocação de ser o promotor
ﬁnanceiro do desenvolvimento socioeconômico do Estado de Sergipe e de constituir-se, cada dia mais, no
banco do povo sergipano.
Portanto, Sr. Presidente, ratiﬁco o que disse o
primeiro presidente da instituição, o jornalista Orlando
Dantas, que profetizou a importância do Banese para
o desenvolvimento econômico e social do nosso povo,
o povo sergipano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Eduardo
Amorim.
Concedo, com muita honra, a palavra à Senadora
Ana Amelia, que certamente também será generosa
conosco na noite de hoje.
V. Exª tem a palavra por 20 minutos.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente Jayme Campos.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
nossos telespectadores que nos acompanham pela TV
Senado, os pequenos agricultores familiares e assentados da reforma agrária estão muito apreensivos não
só com as preocupações relacionadas ao seu endividamento, mas também com as decisões que este Congresso Nacional deve tomar relativamente ao Código
Florestal, cuja votação, que estava marcada para hoje
à noite na Câmara dos Deputados, foi adiada para o
dia 10 deste mês.
A diﬁculdade vivida pelos pequenos agricultores
que possuem dívidas foi o motivo da união das três
entidades que representam a agricultura familiar e os
assentados do meu Estado, o Rio Grande do Sul, a
saber: a Federação dos Trabalhadores da Agricultura
(Fetag), a Via Campesina e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf) do Sul, que
produziram um documento, Sr. Presidente, mostrando
as causas do endividamento da agricultura familiar no
Rio Grande do Sul.
Mas esse não é um problema exclusivo do meu
Estado. Aqui, nesta tribuna, o Senador Vital do Rêgo,
da Paraíba, Paraíba também do nosso colega Cícero
Lucena e Wilson Santiago, revelou que o BNB concedeu a um pequeno agricultor paraibano empréstimo de
apenas R$6 mil – vou dizer novamente: R$6 mil – a
um pequeno agricultor. Essa dívida, Presidente, hoje,
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está em torno de R$60 mil. É pagável essa dívida para
quem tomou R$6 mil? Talvez entregando toda a sua
propriedade ao banco, ainda assim ﬁca com dívidas
a instituição ﬁnanceira.
Essa é a realidade que estamos vivendo hoje,
em pleno século XXI, Sr. Presidente.
Além de demonstrar a união das três entidades
em torno de uma causa em busca de uma solução para
o endividamento, a questão novamente ressalta a visibilidade da importância que a agricultura familiar tem
para o desenvolvimento econômico de nosso País.
O documento elaborado pelas três entidades que,
aliás, propus que estivesse registrado nos Anais deste Senado, mostra que o valor global das diﬁculdades
no Brasil, hoje, dessas dívidas vencidas e vincendas
está estimado em R$30 bilhões. Um valor pequeno,
se comparado com o impacto que a atividade desses
produtores assentados ou agricultores familiares representa para a produção na economia brasileira e dos
alimentos. De acordo com o diagnóstico, desses R$30
bilhões, para as dívidas mais urgentes, dívida que os
trabalhadores rurais, os produtores da agricultura familiar têm que pagar agora, estima-se que esse valor
chegue a R$8 bilhões.
As causas desse endividamento, Sr. Presidente,
e do descompasso entre dívidas e capacidade de pagamento não são de agora. Elas vêm de muito tempo.
E o senhor, que conhece bem a agricultura, representante do Mato Grosso, sabe dessas diﬁculdades, pois
ela atinge não só o pequeno, o médio, o grande, mas
atinge mais duramente o agricultor familiar.
Nos últimos anos, os custos de produção aumentaram muito. Enquanto isso, os preços dos produtos
tiveram uma queda comparativa nos preços. Além
disso, muitos dos pequenos agricultores ou médios
agricultores foram prejudicados por uma série de fenômenos climáticos, como, no caso do Sul, várias secas
sucessivas, que acabaram agravando o problema da
descapitalização e desse endividamento. Aliás, o preço, hoje, dos alimentos é baixo para o consumidor, o
que é uma posição confortável para o Governo, mas
quem está pagando essa conta do preço baixo no supermercado é o agricultor familiar, é o agricultor do assentamento, é o pequeno e médio agricultor. E ele está
pagando o preço da estabilidade, inclusive colaborando
com a inﬂação. Porque com estabilidade, com oferta
de alimentos em abundância, sem precisar importar,
está colaborando para isso. Mas, em contrapartida, os
preços e os custos para produzir uma lavoura estão
cada vez maiores. Aliás, em relação a isso, no mês de
março, a FAO, Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação, juntamente com a Cepal,
organismo econômico da América Latina, com sede
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no Chile, e o Iica, um Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, chegaram à conclusão
de que existe um viés equivocado dos países latinoamericanos em relação ao atendimento e às políticas
para tratar do setor da produção de comida. Contrariamente aos países desenvolvidos, como a Europa
e a América do Norte, onde os governos tratam essa
questão como questão de estado. E os tesouros, tanto
da Europa, quanto da América do Norte, despendem
enormes quantias em subsídios para proteger os seus
agricultores, Isto é a diferença de que trata aqui, no
caso da América Latina, em que os governos ﬁcam
muito mais preocupados com o eleitor e o consumidor
e não atendem para dar o suporte necessário a quem
está produzindo alimentos em nosso País.
Desde 1994, quando foi criado o Plano Real, a
inﬂação medida pela Fundação Getúlio Vargas, através
do Índice Geral de Preços, foi de 318%, Sr. Presidente.
Enquanto isso, a variação dos preços dos alimentos
foi muito inferior. Veja o caso do arroz, que subiu no
mesmo período apenas 170%; o milho, 110%; a soja,
188%; o trigo, 159% e o leite 204%, no mesmo período em que a inﬂação chegou a 318%. Portanto, por
aí, começamos perceber as diﬁculdades, as razões e
as raízes deste crônico endividamento do setor agropecuário e de quem produz alimentos, especialmente
a agricultura familiar.
Enquanto os preços dos alimentos eram reduzidos, Sr. Presidente, em comparação com os índices da
inﬂação oﬁcial, o custo dos insumos agrícolas aumentou
em índices muito superiores ao IGP-DI, dos 318%.
Uma colheitadeira, por exemplo, no mesmo período, teve o seu preço elevado em 390%; um trator médio aumentou, no período, 380% e o óleo diesel 421%.
Aliás, em relação ao diesel, gasolina, estamos, agora,
encalacrados com esse aumento abusivo. Todo dia
recebo no meu e-mail indagações dos consumidores
apavorados com o impacto que o aumento no preço
dos combustíveis vai representar, sobre a inﬂação e
sobre o bolso dos consumidores.
Foi exatamente por isso, Sr. Presidente, que propus, na Comissão de Assuntos Econômicos, uma audiência pública para debater a questão das razões do
aumento dos combustíveis. E até sugeri ao Presidente
Delcídio Amaral que faça essa audiência pública junto com a Comissão do Meio Ambiente, presidida pelo
Senador Rodrigo Rollerberg, que fez uma sugestão
semelhante na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, com o mesmo objetivo de avaliar
as razões e a causa desse aumento abusivo no preço
dos combustíveis. Sugeri, para economia de tempo,
que as duas comissões façam esse debate, Senador
Rodrigo Rollemberg. Penso que dessa forma vamos
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dar uma resposta do Senado aos consumidores para
essa questão tão aguda que vai certamente ter impacto
sobre os índices de inﬂação.
É nessa medida que vemos aí exatamente os
problemas que o pequeno agricultor está sofrendo
em relação a preço baixo para os seus produtos e a
preço alto para produzi-los. Signiﬁca que o preço dos
principais alimentos produzidos pela agricultura familiar
estão muito defasados, quando comparados a 1994 ,
enquanto o custo dos insumos aumentou demasiadamente. Aliás, de acordo com o senso agropecuário do
IBGE, a agricultura familiar, Sr. Presidente, responde
por 40% da produção agropecuária global do País e
70% do abastecimento interno.
Se não bastassem as diﬁculdades comerciais enfrentadas pelos pequenos agricultores da agricultura
familiar brasileira, este setor ainda é fortemente afetado por catástrofes naturais e fenômenos climáticos,
como disse no início do meu pronunciamento, que teve
impacto negativo sobre a produção, com frequentes
estiagens no sul do País.
Somente no meu Estado, o Rio Grande do Sul, no
ano passado, Sr. Presidente, 491 portarias de decreto
de situação de emergência foram publicadas, em virtude da ocorrência de estiagens, enxurradas, granizo,
vendavais e enchentes. Em que pese essa situação
seja frequente todos os anos, com o advento dos fenômenos “El Niño” ou “La Niña”, os bons índices de
produtividade da agropecuária têm dado forte contribuição para o crescimento do Produto Interno Bruto
brasileiro, ou seja, da nossa riqueza, e especialmente
para o superávit da nossa balança comercial.
Esses números traduzem a importância da agricultura familiar no abastecimento interno, contribuindo
para a soberania alimentar do País, para a geração
de emprego e para a oferta abundante de alimentos
baratos, contendo a inﬂação e mantendo a atividade
econômica dos pequenos e médios Municípios.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio
Senado, o apoio ao setor agrícola brasileiro, em especial à agricultura familiar, através da busca de soluções para o endividamento dos pequenos agricultores
representa um custo baixo, do ponto de vista do impacto ﬁnanceiro, se considerarmos a importância da
agricultura familiar para a economia e o abastecimento
do nosso País.
O problema do endividamento agrícola tem impactado a agricultura familiar, impedindo o acesso a
novos ﬁnanciamentos e gerando um ciclo de empobrecimento, incapacidade de atualização tecnológica,
êxodo rural e concentração de renda, Sr. Presidente.
Aliás, neste momento, os produtores de arroz do meu
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Estado estão, com toda a razão, preocupadíssimos
porque não está sendo cumprida a política de preços
mínimos que determinou R$25,00 por saco. Os produtores não conseguem vender a esse preço, e o Governo
ainda não conseguiu encontrar medidas que resolvam
esse gravíssimo problema, que vai ainda representar
o agravamento dos problemas da descapitalização e
do endividamento no setor.
A proposta das Entidades Representativas da
Agricultura Familiar, como falei – Fetag, Via Campesina
e Fetraf Sul –, está consubstanciada nessas propostas, Sr. Presidente:
a) consolidação do conjunto das dívidas
vencidas e vincendas da agricultura familiar
em contrato único, inclusive as dívidas dos
pequenos agricultores integrados e Proger
Rural Familiar para agricultores portadores
de Declaração de Aptidão do Pronaf – DAP,
contratados até a safra 2010/2011;
b) repactuação do saldo devedor e alongamento do prazo em até 15 anos para a quitação dessas dívidas, com carência de dois
anos;
c) bônus de adimplência de 30% em todas as parcelas repactuadas;
d) juro zero;
e) remissão de valores até R$12 mil por
família, incluindo o crédito emergencial;
f) individualização das dívidas contraídas
em grupo ou com aval solidário;
g) acesso a novos ﬁnanciamentos.
Sr. Presidente, essas medidas são importantes
para a manutenção das famílias no campo, evitando
o êxodo rural, principalmente juvenil, para as grandes
cidades, onde as diﬁculdades de infraestrutura urbana
e habitacional já são muito conhecidas. Essas medidas
são necessárias, também, para que a agricultura familiar continue a movimentar a economia nos pequenos
Municípios – especialmente falo pelo meu Estado –,
gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento no interior do nosso País.
Sr. Presidente, já propusemos, aliás, uma audiência pública, para examinar esse assunto no âmbito da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E imagino que esse debate, com a presença de autoridades,
possa ajudar-nos a encontrar uma saída e uma solução para esse grave problema.
Ele acontece no momento em que esta Casa deverá brevemente receber da Câmara dos Deputados
o Código Florestal, para que o analisemos. E terá um
impacto muito importante, especialmente para os pequenos agricultores.
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Faço questão de registrar, para surpresa e avaliação dos senhores, o alerta do cientista José Galizia
Tundisi, especialista em recursos hídricos do Instituto
Internacional de Ecologia e membro titular da Academia
Brasileira de Ciências, instituição contrária à aprovação
agora do Código Florestal, sob o argumento de que
essa matéria não está madura, apesar das intensas
negociações.
E observem o argumento usado pelo cientista,
Sr. Presidente. Para ele, é preciso melhorar a produtividade, em vez de simplesmente aumentar as áreas
de plantio. Palavras textuais do cientista citado: “Não
se pode aumentar as áreas agrícolas à custa do desmatamento, porque isso vai prejudicar a biodiversidade
e inviabilizar a produção de alimentos”.
Pois a esse cientista vou lembrar os dados fornecidos por outros cientistas – cientistas dedicados,
em tempo integral e de corpo e alma, à pesquisa na
área da produção agropecuária –, que são os nossos
pesquisadores da Embrapa.
A Embrapa fez um levantamento geral sobre a
situação da produção agropecuária brasileira, Sr. Presidente, e chegou à seguinte conclusão, que corresponde às preocupações do cientista citado: nos últimos
35 anos, enquanto a área plantada no País aumentou
48%, a produção de alimentos aumentou 268%. O que
signiﬁca isso, senão o uso de tecnologias modernas,
de preservação ambiental – o plantio direto, por exemplo –, da agricultura de alta precisão? Caso contrário,
não teríamos condições, numa área aumentada num
percentual muito inferior ao da produção, de chegar a
esse resultado.
Portanto, os agricultores estão, sim, comprometidos – estou falando da maior parte dos nossos
agricultores – com a preservação ambiental, porque
sabem que é da terra que sai o sustento de suas famílias; é da terra que sai a sua riqueza e é da terra que
vai sair a riqueza do nosso País, já que o Governo – e
faz muito bem – mostra sempre os números da nossa
produção agropecuária.
Sr. Presidente, o Brasil é o segundo maior produtor e exportador de soja e do complexo carne do seu
Estado, Mato Grosso; de etanol, de açúcar, de café,
de tabaco, de suco de laranja. Tudo sai de onde, Sr.
Presidente? Tudo sai do campo. E é esse produtor que
tem compromisso com a preservação desse ambiente
que está agora correndo risco de não ter a segurança
jurídica necessária caso esse Código Florestal não
seja votado.
Esperamos dos Srs. Deputados e do Governo
que haja um consenso em torno dessa matéria, e esta
Casa estará aqui preparada para receber o Código
Florestal. Como Casa revisora, poderá tratar desse
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assunto com toda responsabilidade que temos diante
do País, sobretudo, e das gerações que espera ver e
acompanhar um futuro de grandeza, de desenvolvimento e também de emprego.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento a Senadora Ana Amelia
pelo belo pronunciamento defendendo os nossos pequenos produtores, que dependem visceralmente de
boas políticas públicas, e principalmente pela questão
do Código Florestal. Acho que o Congresso Nacional
tem a responsabilidade de aprová-lo, para dar segurança jurídica àqueles que produzem, que constroem
a grandeza do Brasil. Imagino que a Câmara, na próxima semana, estará votando o Código, que será encaminhado para o Senado. Vamos discuti-lo também
com a maior profundidade possível, para fazermos um
Código Florestal condizente, sobretudo de forma responsável, e continuarmos a ser um grande produtor
mas, acima de tudo, um grande preservador, porque
o Brasil, sem sombra de dúvida, é um dos países que
mais preserva no Planeta.
Parabéns, Senadora Ana Amelia.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra a Senadora Ana Rita,
que tem o privilégio de falar por 20 minutos, regimentalmente, mas S. Exª me garantiu, me assegurou que
falará apenas 15 minutos.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente. Quero saudá-lo na noite de
hoje e saudar os Senadores e Senadoras. Na minha
fala de hoje, Sr. Presidente, quero me reportar ao dia
1º de maio, domingo passado, em que comemoramos
o Dia Internacional do Trabalhador.
Por isso, venho a esta tribuna para saudar as trabalhadoras e os trabalhadores do nosso País.
A data é uma homenagem aos oito líderes trabalhistas norte-americanos que morreram enforcados
em Chicago (EUA), em 1886, por liderarem uma greve geral que teve início justamente no dia 1º de maio
daquele ano, reivindicando a jornada diária de oito
horas de trabalho.
Passados 125 anos, neste 1º de maio, a classe
trabalhadora renova suas forças e vigor e mostra que
permanece na luta. As trabalhadoras e os trabalhadores lutam por uma sociedade socialista, democrática,
justa e solidária; sonham com ela.
No Brasil, nesse 1º de maio, as diversas centrais
sindicais, Srª Senadora, manifestaram, por este Brasil
afora, as suas reivindicações e, de maneira particular,
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a Central Única dos Trabalhadores também nos apresentou a sua pauta de reivindicações. A CUT organizou
sua manifestação com o lema Liberdade e Autonomia
Sindical, reforçando a campanha pelo ﬁm do imposto
sindical. Cada vez mais precisamos fazer com que os
sindicatos no Brasil sejam fortes, representativos, e só
vamos conseguir isso quando os trabalhadores e as
trabalhadoras puderem escolher, decidir como querem
ﬁnanciar seus sindicatos.
Além dessa luta, os trabalhadores reivindicam
também a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, uma justa reivindicação;
e ainda reivindicam o ﬁm das dispensas imotivadas, o
combate à precarização do trabalho e à terceirização
e informalidade; o direito à moradia, democratizando
o uso do solo através de uma ampla reforma urbana;
a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura
familiar como forma de garantir alimentos de qualidade na mesa de todos os trabalhadores e de todas as
trabalhadoras.
Srªs Senadoras, nossa Presidenta que está presidindo a sessão nesta noite, Srs. Senadores, quero
aproveitar esta ocasião ainda para lembrar temas especíﬁcos relativos às mulheres. V. Exª também tem
defendido muito aqui a causa das mulheres, e entre
esses temas quero destacar a equidade salarial e ﬁm
da violência contra a mulher.
Destaco, ainda, a luta das trabalhadoras domésticas. É preciso reﬂetir exatamente sobre o que é preciso
avançar e o que podemos fazer como parlamentares,
mulheres e homens públicos, para garantir todos os
direitos de que essas trabalhadoras precisam, já que
a categoria tem mais de 70 anos de organização e
falta, ainda, às domésticas igualdade trabalhista, que
é um grande problema hoje. Lamentavelmente, uma
categoria tão importante, tão expressiva, tão necessária para as nossas vidas e ainda não tem a igualdade
trabalhista com as demais trabalhadoras e trabalhadores deste País.
Embora a legislação esteja cada vez mais garantidora, na realidade, essas trabalhadoras se encontram
muito distantes dessas conquistas. Imaginem se todas
essas trabalhadoras resolvessem cruzar os braços ao
mesmo tempo em quase seis milhões de lares, recusando-se a continuar o seu dedicado trabalho altamente produtivo, pois permite que homens e mulheres, de
condições sociais mais elevadas, possam se dedicar
ao seu trabalho externo. Seria, sem dúvida, um verdadeiro caos. Mesmo assim, 2/3 dos empregadores
não cumprem as leis estabelecidas para o trabalho
doméstico remunerado.
Como podemos notar, ainda há muito a avançar, e novas iniciativas regulatórias de ampliação de
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direitos estão em andamento, como o abono salarial,
salário família, benefícios por acidente de trabalho, adicional de periculosidade e insalubridade, pagamento
de horas extras, jornada de trabalho ﬁxada em lei e
adicional por trabalho noturno. A luta das trabalhadoras domésticas e essas iniciativas contam com o meu
irrestrito apoio, assim como as demais reivindicações
das trabalhadoras e dos trabalhadores de todo Brasil
e também do Estado do Espírito Santo, que represento nesta Casa.
As bandeiras defendidas pelas trabalhadoras e
pelos trabalhadores são mais do que justas e já passamos da hora de atendê-las, como é o caso da redução
da jornada de trabalho sem redução nos salários. Os
trabalhadores têm o direito de ter melhores empregos
e maior tempo para se dedicar ao estudo, à arte, à
cultura, ao lazer, ao esporte e a sua família, enﬁm, a
uma melhor qualidade de vida.
Aqui, Sr Presidenta, quero fazer um destaque.
Muitas vezes, a violência que acomete tantos jovens
e tantas crianças da nossa sociedade é decorrência
da falta de convívio familiar, de convívio com seus
próprios pais.
Por isto é tão importante a redução da jornada
de trabalho: para que os pais possam ter mais tempo
para suas famílias, mais tempo para seus ﬁlhos e, assim, evitar que muitos de nossos jovens e de nossas
crianças encontrem na rua, e não dentro de sua própria
casa, o seu espaço de diálogo. Reduzir a jornada de
trabalho é muito importante e é uma forma de contribuir
para a redução da violência em nosso meio.
Como as trabalhadoras e os trabalhadores, acredito que o 1º de Maio é data em que se devem comemorar importantes conquistas. Porém, ela é mais do
que uma data festiva, é uma data para que os trabalhadores reﬂitam e se conscientizem ainda mais da
necessidade de reforçarem a sua luta, pois a organização e a unidade são palavras-chave para continuar
avançando e de forma mais acelerada.
Nesse sentido, quero pedir a atenção desta Casa
para importantes projetos, de interesse da classe trabalhadora, que tramitam no Congresso Nacional há anos
e que precisam ser, urgentemente, analisados.
Não poderíamos fazer melhor homenagem aos
trabalhadores e às trabalhadoras do que votando a
favor dos seus interesses.
E aqui quero citar algumas proposições de Senadores, companheiros nossos que estão na atual legislatura. Entre elas, a PEC nº 231, de 1995, dos Senadores
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, e Paulo Paim, do
PT do Rio Grande do Sul, que reduz a jornada máxima de trabalho para quarenta horas semanais, sem
redução de salário, e aumenta o valor da hora extra
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normal. Cito também a PEC nº 438, de 2001, que pune
a prática do trabalho escravo com a expropriação da
terra para ﬁns de reforma agrária.
Por ﬁm, termino saudando todas as trabalhadores
e todos os trabalhadores, em especial as trabalhadoras
e os trabalhadores do nosso Estado do Espírito Santo,
os trabalhadores e as trabalhadoras capixabas.
Viva a classe trabalhadora do nosso País!
Era isso, Srª Presidente, que eu tinha a dizer neste
momento em saudação ao 1º de Maio, dia mundial dos
trabalhadores e das trabalhadoras do mundo inteiro.
Muito obrigada.
Durante o dicurso da Srª Ana Rita, o Sr.
Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amelia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senadora Ana Rita. A Mesa se solidariza com sua manifestação para celebrar a data de 1º
de Maio, ocorrida no domingo. Todos reconhecemos a
importância social e os direitos da classe trabalhadora
em nosso País. O principal formulador de políticas para
essa classe nasceu no meu Estado, que foi Getúlio
Vargas, com a CLT. Obrigada, Senadora Ana Rita.
Pela ordem de inscrição, tem a palavra o Senador
Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezada Presidenta, Senadora Ana Amelia,
ilustre representante do Estado do Rio Grande do Sul,
prezados Senadores e Senadoras, de forma muito especial, Senador Jayme Campos, nesta noite de hoje,
quero cumprimentar o Ministro da Ciência e Tecnologia
Aloizio Mercadante, que esteve hoje na Comissão de
Ciência e Tecnologia para apresentar os projetos e os
programas do Ministério da Ciência e Tecnologia.
O Ministro Aloizio Mercadante, que foi Senador
desta Casa, é um dos políticos mais tarimbados, mais
experientes e mais competentes deste País, e eu tenho convicção absoluta de que saberá conduzir bem
a política de ciência e tecnologia do País, especialmente no momento em que o Brasil vem crescendo e,
nos últimos anos, conseguindo desenvolver políticas
promissoras na área de ciência e tecnologia por meio
das gestões do Ministro Roberto Amaral, do Ministro
Eduardo Campos, hoje Governador de Pernambuco, e
do Ministro Sérgio Rezende, que é um físico extremamente respeitado pela comunidade cientíﬁca.
Eu gostaria de compartilhar algumas indagações e
preocupações que levei àquela comissão a respeito da
política de ciência e tecnologia do Brasil, entendendo
que o eixo do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento com soberania,
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passa necessariamente por fortes e regulares investimentos em ciência, tecnologia e inovação.
Em 2004, o Ministério da Ciência e Tecnologia,
juntamente com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, desenvolveu uma política industrial,
tecnológica e de comércio exterior e, naquele momento,
identiﬁcou quatro setores estratégicos e três setores
portadores de futuro, que deveriam ser induzidos pelas
políticas de ciência e tecnologia.
Reﬁro-me ao setor de software, ao setor de bens
de capital, de fármacos e ao de microeletrônica, e aos
setores portadores de futuro: os setores de nanotecnologia, biotecnologia e biomassa. Importante ressaltar
que todos esses setores são bastante desfavoráveis
ao Brasil no que se refere à balança de pagamentos,
o que signiﬁca que, se conseguimos investir nesses
setores, através de tecnologia brasileira, tecnologia
nacional, nós estaremos trazendo grandes benefícios
à população brasileira.
Eu gostaria de saber do Ministério da Ciência e
Tecnologia quais foram, ao longo desses anos, os investimentos efetivos na formação de recursos humanos
nessas áreas e se há, em curso, no seio do Governo,
alguma revisão dessa política industrial, tecnológica
e de comércio exterior, inclusive com a adoção de novos setores como os setores prioritários da economia
brasileira.
Quero aqui cumprimentar o Ministro pela escolha
de sua equipe extremamente capacitada, mas especialmente pela escolha do Secretário Carlos Nobre,
que vem do INPE e que participou do IPCC – Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.
Eu me lembro que, na legislatura passada, na
Comissão de Mudanças Climáticas, o Dr. Carlos Nobre apontava duas grandes vertentes de pesquisa na
área de mudanças climáticas: uma que deveria levar
o Brasil a desenvolver tecnologias para reduzir suas
emissões de gases de efeito estufa e outra no sentido
de levar o Brasil a se adaptar aos eventos climáticos
extremos.
Infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade
cada vez mais regular de acontecimentos de eventos
climáticos extremos. Tivemos tragédias no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e, agora, em Pernambuco.
Foram muitas chuvas com desabamentos, e o Brasil
precisa desenvolver tecnologias de adaptação a esses
eventos climáticos extremos.
Hoje instalou-se nesta Casa uma comissão temporária destinada a rever todos os procedimentos de
defesa civil. Devemos mudar a concepção de nossa
defesa civil para que ela seja preventiva. Essa área
está em muito boas mãos, porque está subordinada
ao Ministério de Integração Nacional ao Ministério da
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Integração Nacional, que tem um Ministro muito dinâmico e competente, que é o Ministro Fernando Bezerra.
Mas precisamos investir fortemente em conhecimento em novas tecnologias de adaptação às mudanças
climáticas externas.
Mas também manifestei uma preocupação que
gostaria de compartilhar com as Srªs e os Srs. Senadores, com os telespectadores da TV Senado, da
Rádio Senado, que diz respeito ao nosso Programa
Espacial.
Eu sou inconformado, como brasileiro, de não
termos um programa espacial à altura dos programas
espaciais dos países mais desenvolvidos do mundo.
Há algumas dezenas de anos, estávamos na mesma
situação da Índia e da China; hoje, estamos absolutamente superados por esses países.
Entendo que falta no Programa Espacial Brasileiro,
na política espacial brasileira, uma decisão de Estado,
como alguma coisa importante para o Estado brasileiro, para o conjunto da Nação brasileira, pelo que isso
representa do ponto de vista de avanço tecnológico,
de soberania nacional e de arrasto tecnológico para
outras atividades industriais.
Temos o melhor lugar do mundo para o lançamento de foguetes, que é o Sítio de Alcântara, no Estado
do Maranhão, pela sua proximidade com a linha do
Equador, o que faz com que possamos lançar foguetes e colocar em órbita com muito menos combustível
e carregando nos foguetes uma carga útil muito maior.
Além disso, podemos sempre lançar em direção ao
mar, aproveitando o movimento de rotação da Terra,
o que signiﬁca um ganho extraordinário.
É importante lembrar que, hoje, grande parte dos
lançamentos comerciais do mundo são feitos na Guiana. Porém, o sítio não tem as mesmas condições do
sítio brasileiro, e isso porque ainda não temos Alcântara funcionando como deveria funcionar.
Temos dois programas de construção veículos
lançadores de satélites, de foguetes lançadores, uma
parceria com a Ucrânia, para a construção do Ciclone,
e, ao mesmo tempo, do VLS desenvolvido pela Aeronáutica brasileira. Temos o Inpe, já com algumas parcerias
com outros países: com a China, por exemplo, com o
Cbers, satélite chinês, sino-brasileiro, que faz imagens
de todo o País e controla em tempo real o desmatamento, um grande instrumento contra o desmatamento
no nosso País. O Inpe vem desenvolvendo também
o satélite Amazônia, ou seja, já vem desenvolvendo
tecnologias de satélite, mas falta ainda ao Programa
Espacial Brasileiro uma sinergia que só um programa
tratado como política de Estado poderá ter.
Reﬁro-me, por exemplo, à dispersão de esforços
existentes no Programa Espacial Brasileiro. Nós temos
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parte do programa no Ministério da Ciência e Tecnologia, parte na Agência Espacial Brasileira, parte no
Inpe, parte na Aeronáutica. Falta um comando uniﬁcado, na minha opinião, de todo esse programa e faltam
investimentos signiﬁcativos e regulares. É importante
ressaltar que um programa espacial, em qualquer lugar do mundo, é caro, mas a relação custo/benefício
é extremamente benéﬁca aos interesses do país pelo
que ele representa na prestação de serviços.
Hoje, por exemplo, o programa espacial é fundamental na inclusão digital, através de satélite, no
controle de nossas fronteiras. Um país com as características do Brasil, com enorme fronteira seca na
Amazônia, com uma enorme fronteira no mar, e agora
com o pré-sal, com a ampliação da nossa plataforma
continental, do nosso território marítimo, com a conclusão do Leplac, que deve garantir ao Brasil mais
960 mil quilômetros quadrados de território marítimo,
a utilização do programa espacial na previsão de safras
agrícolas, na previsão de eventos climáticos extremos,
na telemedicina, no planejamento da ocupação ordenada do solo. Enﬁm, são inúmeras e importantíssimas
as aplicações do programa espacial do ponto de vista
pacíﬁco, sem contar o que isso signiﬁca na ampliação
do poder da capacidade de dispersão do sistema de
defesa nacional. Isso merece investimentos signiﬁcativos e regulares.
Precisamos apontar uma deﬁciência do nosso
programa espacial, que é a diﬁculdade da reposição
de recursos humanos. Ainda como Deputado Federal,
Senadora Ana Amelia, tive oportunidade de visitar o
CTA, visitar o Inpe, visitar o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, instituições que orgulham o povo
brasileiro, mas, já naquela ocasião, preocupava-me a
manifestação do Reitor do ITA de que eles precisavam
repor os recursos humanos, professores que estavam
se aposentando, no próprio CTA também pessoas estavam se aposentando e não tinham oportunidade de
fazer a transmissão desses conhecimentos para os
novos jovens. É claro que numa atividade soﬁsticada
como essa, a transmissão de conhecimento leva tempo, demora alguns anos, isso não é feito de uma forma simpliﬁcada. Portanto, temos que ter olhares muito
atentos à reposição e à formação de novos recursos
humanos para o Programa Espacial Brasileiro.
A Agência Espacial Brasileira, Senadora Ana
Amelia – e eu tive oportunidade de relatar um estudo
pelo Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados sobre o Programa Espacial –, tem um corpo
funcional em que grande parte dele ou a maioria dele
é de servidores comissionados, não têm um corpo
funcional próprio, valorizado, bem remunerado, quali-
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ﬁcado, que permita levar adiante o Programa Espacial
como uma política de Estado.
Nesse trabalho, ﬁzemos, inclusive, uma série de
sugestões que gostaria de tratar em um outro momento aqui, falando especiﬁcamente sobre esse tema, fazendo um pronunciamento sobre esse tema, sobre o
que eu entendo que devam ser as atitudes, as ações
a serem tomadas para termos um Programa Espacial
realmente como uma política de Estado.
Estou apresentando o projeto no Senado com
algumas adequações, projeto que já apresentamos
na Câmara pelo Conselho de Altos Estudos da Câmara, que tive a honra de relatar, como disse, depois
de consultar o Presidente do Conselho de Altos Estudos da Câmara. O referido projeto institui uma política
industrial para o setor aeroespacial brasileiro. É claro
que para um investimento como esse, que exige investimentos vultosos, temos que ter uma participação
forte do Estado, seja do ponto de vista da redução de
tributos para as atividades espaciais, como também
para o sistema de compras públicas governamentais.
Sendo assim, gostaria de retomar essa questão do
Programa Espacial Brasileiro especiﬁcamente em um
outro momento.
Também levantei algumas outras preocupações
que compartilho aqui com este Plenário a respeito da
produção cientíﬁca brasileira.
Tive oportunidade de ocupar a tribuna ainda nesta
semana, quando parabenizei o CNPq pelos seus 60
anos – o CNPq, que tem uma história importantíssima no fomento à ciência, à tecnologia e à inovação do
nosso Brasil –, para mostrar que o Brasil, hoje, ocupa
a 13ª posição na produção cientíﬁca mundial.
Crescemos muito na produção cientíﬁca, na publicação de artigos cientíﬁcos, mas ainda estamos muito
aquém das necessidades e das potencialidades do País
no que se refere à produção tecnológica, ou seja, o
nosso grande desaﬁo é transformar conhecimento em
produto, em novos produtos, em novos processos, em
novas inovações e patentear esses produtos.
A participação brasileira no registro de patentes
ainda é extremamente insigniﬁcante. E, se avançamos
com a contribuição expressiva do Congresso Nacional brasileiro ao aprovar a Lei de Biossegurança, ao
aprovar a Lei de Inovação, percebemos que não temos no País uma cultura de inovação. Grande parte
dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação
em nosso País ainda é realizada pelo setor público,
enquanto, em todos os países avançados do mundo,
os investimentos privados de inovação superam os
investimentos públicos.
Percebemos que a cultura da inovação ainda não
chegou ao setor público também. Embora a lei permi-
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ta a criação de empresas de propósito especíﬁco, de
interações entre as universidades e os institutos de
pesquisa com as empresas, ainda há uma resistência
muito grande das áreas jurídicas do setor público na
consecução, na realização dessas parcerias. E isso
acaba fazendo com que possamos inovar muito pouco, porque sabemos que a inovação, efetivamente,
em grande parte, se dá dentro da empresa. Por isso,
temos de ampliar essa interação entre as universidades, os institutos de pesquisa e os institutos no nosso
País. Precisamos, inclusive, reﬂetir se essa Lei de Inovação já não merece uma revisão que possa desburocratizar essas possibilidades de parceira e facilitar
essa interação fundamental entre as universidades e
as empresas.
Quero também registrar que entendo que essa
questão da inovação é fundamental. Há algumas semanas tivemos um debate na Comissão de Meio Ambiente, em que o Presidente da Embrapa apontava os
dados que V. Exª trouxe para conhecimento do Plenário de que, com aumento de 48% da área agrícola do
Brasil, nos últimos 30 anos, aumentou-se a produção
em mais de 260%, mostrando que a grande solução
para o aumento da produção brasileira de alimentos,
de agroenergia não está no avanço sobre novos biomas, sobre áreas preservadas dos nossos biomas tão
preciosos pela biodiversidade de que dispõem, mas
está em investimentos em inovação tecnológica que
possam garantir o aumento da produção e da produtividade nas áreas já ocupadas, já antropizadas da
agricultura e da pecuária brasileira.
Mas quero também ressaltar a importância de o
Ministério da Ciência e Tecnologia ter bons olhos para
os programas de difusão e popularização da ciência.
Tive a honra de ser o Secretário da Ciência e Tecnologia para inclusão social do Ministério nas gestões
do ex-Ministro Eduardo Campos e do ex-Ministro Sérgio
Rezende. E me orgulho muito de termos criado ali, com
o Diretor Ildeu de Castro Moreira, um físico, um grande
militante da causa de difusão e popularização da ciência, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que
neste ano terá como tema as mudanças climáticas e
estará acontecendo pelo oitavo ano consecutivo.
São centenas, milhares de eventos que acontecem simultaneamente em todo o Brasil, em centenas
de cidades e instituições, reunindo milhares e milhares
de pessoas, promovendo a difusão e a popularização
da ciência, estimulando o gosto pela ciência como atividade fundamental para o desenvolvimento do País e
para que nossas crianças e nossos jovens se sintam
atraídos pelas carreiras cientíﬁcas e de engenharia.
E também a realização – tenho muita honra de
dizer que iniciei na minha gestão, como Secretário de
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Ciência e Tecnologia – da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que acontecerá neste
ano pelo sétimo ano consecutivo.
Lembro que quando realizamos a Olimpíada pela
primeira vez, sob a coordenação do Impa, Instituto
de Matemática Pura e Aplicada, foram 10 milhões de
crianças que participaram em todo o País. Pelas informações do Ministro Aloizio Mercadante já são 23 milhões de crianças envolvidas na Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas.
Digo tudo isso, Srª Presidente, para aﬁrmar que
nós precisamos nos unir, o Ministério da Ciência e
da Tecnologia, comunidade cientíﬁca, setor produtivo, sociedade civil, Congresso Nacional, no sentido
de garantir os recursos necessários para que o País
possa avançar no seu desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico.
Se há uma área que deve ser poupada de cortes orçamentários é a área de ciência, tecnologia e
inovação, porque os cortes feitos agora no incentivo à
inovação, no incentivo ao desenvolvimento cientíﬁco
e tecnológico, serão sentidos por muitos anos, especialmente no momento em que a concorrência entre
países no mundo todo é muito grande, é muito rápida, e nós não podemos perder o bonde da história. O
Brasil é um país que vem avançando. Conseguiu aliar
crescimento econômico com redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, ampliação do emprego formal, ampliação do acesso à universidade. O
Brasil vive um momento bom, é um país respeitado
internacionalmente. Mas o Brasil só sentará à mesa
dos países mais poderosos do mundo para decidir o
destino da humanidade e garantir à população brasileira uma qualidade de vida que todos merecem,
distribuindo os benefícios do crescimento econômico,
se tiver capacidade de perceber a importância estratégica de agora investir signiﬁcativamente em ciência,
tecnologia e inovação.
Era essa a contribuição que eu gostaria de trazer esta
noite ao Plenário do Senado, Senadora Ana Amelia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg,
que trata de um tema relevante para o País.
Eu convido agora para falar como orador inscrito
o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente Senadora Ana Amelia, que muito bem
preside a sessão na noite de hoje, Srªs e Srs. Senadores, eu serei rápido, Srª Senadora, pode ter certeza
de que eu não vou precisar dos vinte minutos.
O que me traz a esta tribuna na noite de hoje é a
visita do Ministro Alexandre Padilha, que nós tivemos
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a honra de receber na Comissão de Assuntos Sociais
desta Casa. Como Presidente da Comissão, eu senti
que foi um momento muito importante, na medida em
que discutimos assuntos inerentes à questão da saúde em nosso País.
A Comissão de Assuntos Sociais desta Casa,
colegiado que tenho a satisfação e o privilégio de
presidir, recebeu, em audiência pública, na manhã de
hoje, a honrosa visita do nosso caro Ministro da Saúde
Alexandre Padilha.
Na oportunidade, S. Exª discorreu acerca dos
objetivos estratégicos da Pasta, teceu consistentes
comentários sobre a gestão do SUS, enfatizou a urgente necessidade de mais investimentos per capita
para a saúde e elencou prioridades.
Ao reconhecer a triste e caótica situação em que
se encontra hoje a estrutura da nossa saúde pública, o
Ministro citou as pesquisas que indicam a saúde como
principal problema brasileiro. Ante a constatação de que
a população carente de atendimento básico encontra
hospitais superlotados, deﬁciência de leitos, alas desativadas e proﬁssionais insuﬁcientes, comentou os
números do Ipea, segundo os quais 71% classiﬁcam
o SUS como “regular, ruim ou muito ruim”.
O fato é que a saúde, Senadora Ana Amelia,
está doente.
Durante a audiência, muitas das intervenções
abordaram a falta de médicos, equipamentos; a cobrança ilegal de consultas e exames a pacientes do
SUS; os desvios da Funasa; as repetidas fraudes em
licitações, assim como outras práticas de corrupção.
Porém, o que mais reﬂetiu a preocupação dos
Parlamentares presentes pode-se sintetizar em dois
pontos cruciais: o ﬁnanciamento insuﬁciente e a ﬁscalização ineﬁcaz.
Quanto ao primeiro desses pontos, a voz corrente dos membros da Comissão, com a qual o Ministro
declarou concordar, aponta para inadiável a regulamentação da Emenda nº 29.
Não se trata somente de coibir o déﬁcit orçamentário de R$10 bilhões que assola o funcionamento do
setor. É o consenso, a ideia de que precisamos buscar
urgentemente alternativas de ﬁnanciamento que garantam a eﬁciência da gestão. Contudo, não é com a criação de novos tributos que encontraremos solução.
Além disso, é preciso que uma repactuação de
responsabilidades deﬁna com mais clareza a missão
de cada ente federado e que a liberação de recursos
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se faça atrelada ao cumprimento de metas de qualidade e à eﬁciência dos serviços prestados.
Nesse sentido, o Ministro Alexandre Padilha salientou o quanto é vital a regulação e conclamou o
Congresso Nacional a enfrentar essa empreitada.
No que concerne à ﬁscalização, o Ministro apelou
igualmente ao Legislativo, para que aprofunde em debates,
deﬁna regras e compromissos e preveja punições.
Por outro lado, há que se considerar o melhor
dimensionamento dos critérios de distribuição das
verbas, num modelo que respeite as imensas disparidades entre as regiões brasileiras.
Por sinal, Presidente Ana Amelia, o Ministro dá a
sensação de que está realmente bem intencionado. Eu
me lembro que ﬁz um comparativo que as tabelas praticadas pelo SUS têm que ser diferenciadas por região
do Brasil, entre elas a questão desta vasta região do
Brasil, particularmente do meu Estado de Mato Grosso,
Rondônia, Pará. Não se pode praticar a mesma tabela
do SUS em relação a um médico que muitas vezes vai
atender em Apiacás, Monte Verde, Bandeirantes, distante 1.600 km de Cuiabá, da mesma forma no Estado
do Amazonas, em alguns Municípios mais distantes.
Lá se pratica o mesmo preço da tabela do SUS que é
praticado no Rio de Janeiro, em São Paulo, no próprio
Rio Grande do Sul, onde a infraestrutura está muito
melhor que a nossa, sem dúvida alguma. E os médicos
que estão ali, eu imagino, jamais vão querer sair das
praias de Copacabana, da Vieira Souto. Imagino que
não vão querer sair da Avenida Paulista ou da Avenida Augusta, para se deslocarem até o Mato Grosso
com a mesma tabela do SUS que é praticada nesses
grandes centros que têm toda a infraestrutura. Alguns
Municípios, por incrível que pareça, até poucos dias
atrás, não tinham telefone celular nem Internet.
Então, eu imagino que o Ministro está lúcido
quando posiciona que temos que dar um tratamento
diferenciado em determinadas regiões do País. Com
isso, tenho certeza de que poderá beneﬁciar, sobremaneira, até mesmo proﬁssionais médicos, porque ainda
somos muito carentes no interior do Brasil.
Só vou dar um exemplo para V. Exª, Senadora
Amelia, ainda temos umas dezenas de cidades do Mato
Grosso que não têm sequer um proﬁssional na saúde.
Quer dizer, não têm um médico. Se o cidadão quiser
ter na sua residência um médico como se fosse um remédio, está morto, porque não temos. Em pleno século
XXI, nós temos essa diﬁculdade, essa deﬁciência.
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Por sinal, eu acho que o Governo Federal, quando
ﬁnanciar o crédito para o aluno frequentar nas universidades o curso de Medicina, tem que ter a proposta
de o cidadão pagar esse empréstimo, um ano depois,
com prestação de serviço em algumas cidades do interior do Brasil, sobretudo na região amazônica e em
parte do Centro-Oeste.
Cumpre atentarmos para a incontestável diversidade regional, que leva, por exemplo, algumas prefeituras
a aplicarem em saúde até 25%, 26% de suas receitas,
sem que isso baste para atender às necessidades sequer
para o pagamento de proﬁssionais, cuja remuneração
tem que manter relação direta com as diﬁculdades de
acesso a rincões distantes e a regiões muito das vezes
inóspitas, para aonde ninguém quer ir, mas que requerem hospitais e postos de saúde em funcionamento
digno, assim como nos grandes centros.
Sobre essa questão, o Ministro anunciou a disposição governamental de adotar medidas de incentivos para corrigir as atuais tabelas, levando em conta
as referidas disparidades. Disse que o Ministério se
propõe a dobrar valores de repasses como estímulo,
desde que metas sejam cumpridas.
Ao longo dos competentes esclarecimentos prestados à Comissão, nesta produtiva manhã de hoje,
falou-se da superação, da dependência tecnológica,
da adequação de jornadas de trabalho, do atendimento materno-infantil, da implantação do novo cartão do
SUS, dos principais gargalos operacionais e do estudo
de medidas de contrapartida aos subsídios concedidos
ao setor privado.
Nesse amplo leque de abordagens, o Ministro frisou
que este é um momento crucial para a consolidação do
SUS. Aﬁrmou que, no Brasil, são 45 milhões de pessoas
com plano de saúde, “quase a Inglaterra inteira”.
Segundo o Ministro, além da questão dos investimentos, a estratégia pode ser resumida em três itens. O
primeiro consiste no binômio promoção e prevenção. O
que se traduz na implementação de hábitos e modelos
de convivência, que vão desde o trânsito, passando
pelo combate ao uso indiscriminado do álcool e pelas
políticas contra o tabagismo e seu impacto sobre todas
as classes sociais, chegando à conscientização dos
malefícios do uso de drogas lícitas e ao enfrentamento
e repressão às ilícitas.
O segundo item refere-se à atenção primária. Aí
se insere a premência de se entender a diversidade do
País, tratando com diferenciais especíﬁcos a realidade
das múltiplas peculiaridades municipais, dotando certos

Quinta-feira 5

109

14169

Municípios de valores maiores de remuneração quando
necessário se faça e estipulando conﬁgurações diferentes para equipes, equipamentos e perﬁs dos proﬁssionais
destinados às diferentes áreas geográﬁcas.
Insere-se também, Srª Presidente, nesse item o
aprimoramento das emergências, dos leitos de UTI e
das taxas de ocupação, bem como a reorganização e
coordenação racional da rede de serviços entre pronto-socorro e atenção domiciliar, por exemplo, o que
pressupõe maior capacitação de gestores.
Em suma, trata-se de um grande desaﬁo.
O Brasil é o único país com mais de 100 milhões
de habitantes que tem Sistema Único de Saúde. É o
país que faz mais transplantes no mundo. Urge, então,
aprimorar o controle e os serviços, para não tolerarmos
desvios nem má gestão.
A chave reside em nossa habilidade para instituirmos um novo marco regulatório para a saúde nacional.
Uma lei de responsabilidade cuja engenharia se demonstre tão satisfatória quanto aquela que conduziu
aos resultados alcançados no plano econômico pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.
É preciso, enﬁm, que o instrumento proposto
imponha metas, ﬁrmes parcerias e cobre os nossos
compromissos.
Agradeço, uma vez mais, a presença do ilustre
Ministro na Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal. Estou certo da extrema valia da exposição que
fez e dos esclarecimentos que prestou.
Reaﬁrmo minha convicção na capacidade desta
Casa de oferecer propostas adequadas para solucionar
os graves problemas que hoje sabotam o nosso sistema
de saúde pública, impossibilitando o nível de atenção
e os serviços de excelência, que são dever do Estado
prestar e que todo cidadão brasileiro merece ter.
Dessa forma, Senadora Amelia, cumpro meu
compromisso de acabar antes dos vinte minutos.
Acho muito importante que o Senado e o próprio
Congresso Nacional possam promover grandes debates no sentido de buscar uma solução.
A solução não é apenas para o problema só da
falta de recursos. O que temos acompanhado, muitas
vezes, é a má gestão. Lamentavelmente, a senhora tem
acompanhado e eu também: a imprensa divulgou, há
poucos dias, que quase R$630 milhões foram desviados
da Fundação Nacional de Saúde. Seiscentos milhões,
imaginem, é dinheiro para fazer muitos investimentos
e para melhorar a saúde pública no Brasil!
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Na minha percepção, no meu entendimento, se
o Governo não tomar drásticas providências, chegaremos – como já estamos chegando – ao fundo do
poço. Para que o Governo mostre suas boas intenções, imagino que ele tenha de pedir à sua bancada
na Câmara que aprove a Emenda nº 29, para que nós
a regulamentemos. Aí creio que seria até possível o
Governo pleitear, talvez, uma nova contribuição. Precisa de mais aportes, de mais recursos.
Entretanto, é preciso ter algum gesto do Governo,
do Poder Executivo no sentido de vir com uma proposta como essa para o Congresso Nacional. Ninguém é
contra mais recursos para a saúde; pelo contrário, o
que queremos é uma saúde de boa qualidade.
Não podemos conviver com esse estado de coisas.
Percebe-se, com muita clarividência, que é um problema
nacional. Não é privilégio do Sul, do Sudeste, do Norte
ou do Centro-Oeste; no meu entendimento, o problema
está generalizado. Tiro por base Mato Grosso.
Tenho acompanhado pela imprensa, sobretudo
a televisionada. Há poucos dias, a Rede Globo, num
trabalho muito importante, mostrou o estado precário
em que estava Rondônia, o Piauí e outros Estados da
Federação. Ela mostrou o caos que se vivencia.
Agora, o que precisamos, na verdade, é de políticas públicas que correspondam à expectativa da
sociedade, principalmente dos menos afortunados.
Quem depende do SUS é gente humilde, é gente
pobre, aquele que certamente acredita que o Poder
Público estará, no momento mais difícil de sua vida,
ao seu lado.
Imagino que falar em saúde é falar da vida. Numa
escala de valor, Senadora Ana Amelia, duas coisas são
importantes: primeiro, Deus; segundo, a vida. Essa vida
é tão importante e, lamentavelmente, o Governo não
tem dado o tratamento que ela merece.
No Brasil, lamentavelmente, 17% das mortes desconhecidas, até hoje, são, na verdade, por problema
de saneamento básico. Quando o cidadão vai a óbito,
dada a morte como desconhecida, é questão de saneamento básico. Precisamos de saneamento básico.
Investir em saneamento signiﬁca investir também na
saúde, e isso não tem sido feito.
Por incrível que pareça, num país que hoje é a 7ª,
a 8ª maior economia do mundo, estamos convivendo
com essa política perversa, uma política que tem judiado sobremaneira os menos afortunados.
De tal forma que eu espero que o Ministro Alexandre Padilha – por sinal muito respeitoso, preparado
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e competente – faça algo de bom. Caso contrário, lamentavelmente, terei que voltar a esta mesma tribuna
para criticá-lo, para cobrar dele as providências, sobretudo os compromissos assumidos diante de todos nós,
membros daquela comissão. Inclusive V. Exª, Senadora
Ana Amelia, que faz parte da Comissão de Assuntos
Sociais, que tem feito um trabalho extraordinário nas
subcomissões – do crack, das drogas – e tem somado
conosco nessa parceria por soluções, na certeza de um
encaminhamento para as políticas sociais deste País,
condizentes com a nossa realidade. Se o Ministro Padilha realmente realizar 50% daquilo tudo que foi dito
na comissão, nós estaremos de parabéns.
Portanto, agradeço a V. Exª pela paciência, na
certeza de que a nossa Comissão de Assuntos Sociais
tem atuado de forma decisiva, buscando, para esses
próximos dois anos, resultados altamente positivos
para os problemas sociais do nosso País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – Obrigada, Senador Jayme Campos, que dá
uma contribuição extraordinária ao debate de um tema
que é uma preocupação nacional, preocupação dos
brasileiros, especialmente os menos favorecidos, que
dependem do atendimento pelo SUS.
V. Exª abordou muito bem que a maior parte das
prefeituras municipais do nosso País aplicam mais de
20%, 25%. Digo-lhe que a Prefeitura de Panambi, no
Rio Grande do Sul, aplica 35% do orçamento em saúde. Signiﬁca dizer também que nem todos os Estados
brasileiros cumprem a lei em relação ao percentual do
seu orçamento destinado à saúde.
A aprovação da Emenda nº 29 é fundamental
para reforçar o caixa dos Municípios, de modo especial, para dar o atendimento digno que a população
merece. Aﬁnal, a nossa carga tributária é muito alta,
o que já justiﬁcaria um atendimento adequado à população brasileira.
Parabéns a V. Exª pelo comando também da
Comissão de Assuntos Sociais, que hoje levou para
audiência o Ministro Alexandre Padilha.
Muito obrigada, Senador Jayme Campos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 496, DE 2011
O Senador que este subscreve, com base no art.
222 do Regimento Interno do Senado Federal, requer
seja oﬁciado ao Diário Catarinense, voto de aplauso
pelo transcurso dos seu 25 anos.
Justiﬁcação
O Diário Catarinense (DC) é um jornal diário em
formato tabloide publicado no Estado de Santa Catarina.
Fundado em 5 de maio de 1986, é o jornal de grande
tiragem e mais ampla circulação no Estado.
Considerado um dos melhores impressos do
Brasil, o DC, como é conhecido, é editado pela Rede
Brasil Sul de Comunicação (RBS), que também publica outros jornais e mantém as emissoras de televisão
aﬁliadas à Rede Globo nos estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina.
Foi o primeiro jornal informatizado da América
Latina e o primeiro impresso em Santa Catarina a utilizar fotos coloridas, sendo considerada uma grande
inovação à época.
Hoje, cerca de 70 colaboradores diretos participam dia e noite da construção da história do jornal.
Sempre procurando atualizar-se, a equipe do Diário Catarinense pretende oferecer como lançamento
em sua data comemorativa inovações e novidades nos
conteúdos editoriais. A partir de maio, o jornal contará
com três novos cadernos, um dos quais com foco na
grande Florianópolis.
Em consonância com as inovações, o DC sempre
primou pelo jornalismo dinâmico e voltado à integração
da sociedade.– Senador Paulo Bauer.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 497,de 2011
Requeiro nos termos do art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal e
do art. 50 da Constituição Federal, encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor NELSON JOBIM, Ministro de Estado da Defesa,
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a solicitação para que o Exército Brasileiro
forneça as seguintes informações:
Quais são as razões e critérios que determinam
o engajamento do Departamento de Engenharia e
Construção do Exército Brasileiro, DEC, na execução
de obras públicas de infraestrutura, realizadas em cooperação com outros órgãos de governo, mediante
celebração de convênios e outras parcerias?
O detalhamento das obras de cooperação, em
execução direta ou em superintendência pelo DEC,
quanto à localização regional, natureza, tipo, etapa,
valor, datas de início e de ﬁnalização prevista.
Qual é a atual capacidade do Departamento de
Engenharia e Construção do Exército Brasileiro em
ampliar o seu ACERVO DE OBRAS DO SISTEMA DE
OBRAS DE COOPERAÇÃO, de tal forma que o permita celebrar novos convênios ou parcerias para realizar
as obras públicas de infraestrutura para as quais seja
requisitado em função de sua condição de órgão especializado, de sua efetiva capacidade técnica e ainda
da previsibilidade para as referidas celebrações?
Qual é a atual capacidade do Departamento de
Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, em
celebrar novos convênios ou parcerias para realizar
especiﬁcamente obras de natureza aeroportuária e as
razões que estabelecem a condição informada?
Justiﬁcação
Estudo publicado recentemente pelo Instituto de
Pesquisas Aplicadas (IPEA) apresentou números alarmantes sobre os aeroportos no Brasil, em especial, o
de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, que foi
considerado o que apresenta a pior situação. Segundo o levantamento, para o período de 2003 a 2010, o
crescimento da utilização de transporte aéreo no Espírito Santo foi de 125%, número acima da média do
País, que foi de 117%.
A capacidade atual do terminal aeroportuário de
Vitória é de 560 mil passageiros por ano, mas em 2010
recebeu 2,6 milhões de passageiros, ou seja, quase
cinco vezes sua capacidade. Entretanto, mesmo com
o enorme incremento de passageiros, acima da média
nacional, as obras para ampliação e modernização do
conjunto de utilidades daquele aeroporto, continuam
paralisadas e as etapas que foram construídas estão
em acelerado processo de deterioração.
A história mais recente da obra de modernização
do Aeroporto de Vitória demonstra absoluto descaso
e até desrespeito com as pessoas, capixabas ou não,
que são obrigadas em utilizar o referido aeroporto. As
autoridades federais que se comprometeram em promessas sobre a obra, displicentemente não as cumpriram e também não se preocuparam em apresentar
justiﬁcativas plausíveis para tanto.
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Em relato resumido, essa história, mais contemporânea, parte de abril de 2010, quando as obras de
ampliação e modernização do Aeroporto de Vitória, cujo
contrato foi assinado lá em dezembro de 2004, já estavam deﬁnitivamente paralisadas, desde maio de 2009,
por motivo da rescisão contratual entre a contratante,
a INFRAERO e a contratada, o consórcio construtor
constituído pelas empresas Camargo Corrêa, Mendes
Júnior e Estacon.
Em abril de 2010 houve uma reunião entre o então Governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, e o
presidente da INFRAERO na ocasião, Murilo Marques
Barbosa, que aﬁrmou estar aguardando apenas o aval
da Justiça para celebrar um convênio com o Exército
Brasileiro, que iria permitir a retomada das obras da
nova pista e do novo pátio do Aeroporto de Vitória, sem
a necessidade de uma nova licitação.
Em 15 de julho de 2010, em visita ao Espírito
Santo, o presidente Lula disse que as obras do aeroporto seriam retomadas ainda no início do segundo
semestre pelo exército, conforme matéria publicada
no site Gazeta Online.
Lula comentou a situação das obras de
ampliação e modernização do Aeroporto de
Vitória, onde estava. Segundo o presidente,
ainda no início deste semestre, o projeto deve
ser retomado. “Eu trabalho com a certeza de
que em agosto, o Exército começa as obras
na pista do Aeroporto de Vitória. É um atraso absurdo que aconteceu em Vitória, como
também em Goiânia”, disse Lula.
A expectativa era a de que o Exército concluísse
as obras das pistas e do pátio de aeronaves, acelerando o trabalho, uma vez que não haveria necessidade
de concorrência pública.
Entretanto, a promessa do presidente Lula dada
aos capixabas em 15 de julho não foi cumprida. Mais
uma quimera irresponsavelmente repassada à população do Espírito Santo, visto que as obras de ampliação
e modernização do Aeroporto Eurico Salles, continuaram tal como dantes, paralisadas.
Diferente do que aﬁrmou o Lula, os capixabas
não viram soldados do Exército trabalhando no canteiro de obras do terminal aéreo capixaba. O Exército
comunicou a INFRAERO que não poderia retomar as
obras antes de uma perícia técnica, que deveria ser
realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o
IPT. A INFRAERO acatou então esse posicionamento
e emitiu comunicado em que situava a assinatura do
convênio a partir da conclusão da perícia contratada
ao IPT.
Em outubro de 2010, a INFRAERO informou
ter assinado um Termo de Cooperação Técnica e
Financeira com o Exército Brasileiro para que o seu
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Departamento de Engenharia e Construção, DEC,
pudesse atuar nas obras do Aeroporto de Vitória. O
objetivo primário era que o DEC realizasse a revisão
e a complementação de projetos executivos das obras
iniciadas e interrompidas, bem como a elaboração de
projeto básico e executivo para as demais etapas do
empreendimento.
No início do mês de abril, último passado, diretores
atuais da INFRAERO disseram, durante reunião com
o Vice-Presidente da República, Michel Temer, com o
atual Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande e com a Bancada Parlamentar do Espírito Santo,
que as obras do aeroporto poderiam ser retomadas
no ﬁnal de julho deste ano, quando o Exército então
concluísse os levantamentos e os projetos executivos.
Os representantes do Espírito Santo foram também
informados que o Exército teria conﬁrmado ao Exmo.
Senhor Vice-Presidente da República o seu compromisso na realização da referida obra.
Entretanto, novamente, as promessas foram apenas isso, promessas sem verdadeiro compromisso das
palavras empenhadas. Em nova reunião com o VicePresidente Michel Temer, da qual também participaram
o Ministro Wagner Bittencourt, da recém criada Secretaria de Aviação Civil, e representantes do Exército Brasileiro, o Governador Renato Casagrande e a Bancada
Capixaba foram comunicados que o Exército não irá
mais realizar as obras do Aeroporto de Vitória porque,
repentinamente, mas após a criação da Secretaria de
Aviação Civil, órgão diretamente ligado a Presidência
da República, não tem mais condições de executar as
obras do Aeroporto de Vitória. A alegação para a desistência do compromisso ﬁrmado anteriormente é que
se descobriram já responsáveis por 70 (setenta) obras
de infraestrutura, em regime de cooperação.
A negativa do Exército Brasileiro em atuar na retomada das obras de modernização e ampliação do
Aeroporto Eurico Salles, o aeroporto de Vitória, incrivelmente faz retornar à estaca zero uma situação que
angustia a todos os capixabas há pelo menos seis anos
e que já deveria ter sido solucionada. Mas, além desse
aspecto, há o criminoso descaso com o dinheiro público,
descaso inaceitável e que permanece impune.
Diante da displicente justiﬁcativa apresentada é
importante que o Exército, órgão do Governo Federal
e como tal, também submetido à cheﬁa exercida a
partir da Presidência da República, informe ao Senado
Federal, que representa os interesses da Federação
Brasileira, o que é solicitado neste requerimento, para
que conjuntamente possamos analisar os critérios que
nortearam tal decisão.
Sala das Sessões, maio de 2011. – Senador Ricardo Ferraço.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 219, DE 2011
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para determinar que o termo de guarda
disponha sobre as viagens do menor ao
exterior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 33. ................................................
..............................................................
§ 5º A decisão judicial que conceder a
guarda, a qualquer título, deverá dispor expressamente sobre a possibilidade de viagens do
menor ao exterior.” (NR)
“Art. 84. ................................................
.......................................................................
Parágrafo único. O detentor da guarda
somente poderá realizar viagem com o menor
ao exterior ou autorizá-lo conforme o disposto
no art. 83, § 1º, b, 2, desta lei, caso o termo
de guarda contenha expressamente a autorização para tanto.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
São alarmantes as notícias que nos chegam, sobre menores expatriados pelos responsáveis, passando
a viver, no exterior, em condições precaríssimas e sem
possibilidade de recorrer às autoridades nacionais.
O estudo dessa prática criminosa e atentatória
aos interesses dos País revela que, não raramente,
pessoas inescrupulosas, valendo-se de institutos jurídicos existentes na legislação interna, obtêm a guarda
de menores desamparados justamente com o ﬁm de
enviá-los a outros países, onde, sem a vigilância das
autoridades brasileiras, são colocados a serviço dos interesses pessoais dos responsáveis ou de terceiros.
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Registre-se que a guarda judicial pode ser concedida liminar ou incidentalmente em procedimentos
de tutela ou adoção ou apenas para a prática de determinados atos, com o ﬁm de suprir falta eventual dos
pais ou responsável (art. 33, §§ 1º e 2º do Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA). Desse modo,
é importante e necessário que a decisão judicial que
concede a guarda judicial do menor contenha expressamente a autorização para viagens ao exterior.
Como o Estado tem o dever de velar pela educação, saúde e o bem-estar do menor, sobretudo daquele
carente de qualquer tipo de assistência, não se justiﬁca
que uma falha na legislação possa servir à prática de
tráﬁco de menores. Esta proposição certamente contribuirá para o estabelecimento de controle que impeça
a indiscriminada expatriação de menores, razão pela
qual esperamos que seja aprovada.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2011. – Senador Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária
....................................................................................
Seção III
Da Família Substituta
....................................................................................
Subseção II
Da Guarda
Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a
terceiros, inclusive aos pais.
§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de
fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente,
nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de
adoção por estrangeiros.
§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda,
fora dos casos de tutela e adoção, para atender a si-
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tuações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais
ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.
§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente
a condição de dependente, para todos os ﬁns e efeitos
de direito, inclusive previdenciários.
§ 4o Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação
para adoção, o deferimento da guarda de criança ou
adolescente a terceiros não impede o exercício do
direito de visitas pelos pais, assim como o dever de
prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação especíﬁca, a pedido do interessado ou do Ministério Público.
....................................................................................
TÍTULO III
Da Prevenção
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Prevenção Especial
....................................................................................
Seção III
Da Autorização para Viajar
....................................................................................
Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior,
a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:
I – estiver acompanhado de ambos os pais ou
responsável;
II – viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento
com ﬁrma reconhecida.
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 220, DE 2011
Acrescenta inciso X ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para permitir que o empregado deixe de comparecer ao trabalho por até
oito horas, para submeter-se a exames ou
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provas em estabelecimentos educacionais
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso X:
“Art. 473. ..............................................
..............................................................
X – até 8 (oito) horas, consecutivas ou
não, a cada período de 30 (trinta) dias, quando
for estudante matriculado em estabelecimento
de ensino oﬁcial ou legalmente reconhecido e
comprovadamente submeter-se a exames ou
provas. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Estamos propondo, mediante inclusão de dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que
os empregados estudantes possam deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por até oito
horas, em cada mês, para comparecer a exames ou
provas em estabelecimentos de ensino oﬁcial ou legalmente reconhecidos.
Nossa proposição fundamenta-se na importância da educação para o desenvolvimento cientíﬁco e
técnico e para a promoção social do ser humano. Há
diretrizes, nesse sentido, nas normas de direito internacional, em especial na Convenção nº 140 e na Recomendação nº 148, da Organização Internacional do
Trabalho – OIT, que tratam da “Licença Remunerada
para Estudos” (aprovadas na 59ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, 1974). Em
última instância, trata-se do direito humano à educação inscrito no art. 26 da Declaração Internacional dos
Direitos do Homem.
A licença remunerada pode ser concedida de diversas formas. No caso, estamos tratando apenas da
realização de exames e provas em instituições educacionais. Essa medida pode somar-se a outras, facilitadoras do acesso à capacitação e ao desenvolvimento
educacional, cultural, social e econômico.
É natural que os trabalhadores-estudantes busquem qualiﬁcação técnica e cultural como forma de suprir suas necessidades e anseios. Cabe à sociedade e
ao Estado o papel de estimular as iniciativas individuais
que, em última instância, acabarão contribuindo para
o bem-estar de todo o conjunto da população.
Ademais, vivemos um período em que há notória
falta de proﬁssionais capacitados para suprir as vagas
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de emprego decorrentes do crescimento econômico
acelerado. Formação, capacitação e reciclagem são,
então, processos sumamente necessários para a melhoria da empregabilidade do trabalhador brasileiro.
Além disso, estamos atentos aos princípios fundamentais da Constituição Federal que, já no seu art.
1º, destaca “a dignidade da pessoa humana” e “os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” como
bases da construção do Estado democrático.
Sendo assim, cremos que a previsão da possibilidade de ausência ao serviço, sem prejuízo do salário,
por até oito horas mensais, pode representar um impulso a mais no longo caminho da facilitação do acesso
dos trabalhadores ao conhecimento e, consequentemente, a melhores condições de vida e trabalho, sem
que as empresas sejam sobrecarregadas com ônus
excessivos.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
de nossos eminentes pares no Congresso Nacional
para a aprovação desta proposição legislativa.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2011. – Senador Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
....................................................................................
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
....................................................................................
TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Suspensão e da Interrupção
....................................................................................
Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário.
I – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente,
irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de
trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica;
II – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de
casamento;
III – por um dia, em caso de nascimento de ﬁlho
no decorrer da primeira semana;
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IV – por um dia, em cada 12 (doze) meses de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue
devidamente comprovada;
V – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o
ﬁm de se alistar eleitor, nos têrmos da lei respectiva.
VI – no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra
“c” do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964
(Lei do Serviço Militar).
VII – nos dias em que estiver comprovadamente
realizando provas de exame vestibular para ingresso
em estabelecimento de ensino superior.
VIII – pelo tempo que se ﬁzer necessário, quando
tiver que comparecer a juízo.
IX – pelo tempo que se ﬁzer necessário, quando,
na qualidade de representante de entidade sindical,
estiver participando de reunião oﬁcial de organismo
internacional do qual o Brasil seja membro.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 221, D E 2 0 1 1
Dispõe sobre os incentivos às indústrias espaciais, instituindo o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da
Indústria Espacial (PADIE); estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa
cientíﬁca e tecnológica no setor espacial;
e altera a Lei n° 10.168, de 29 de dezembro
de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei:
I – dispõe sobre os incentivos às indústrias espaciais,
instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Espacial (PADIE);
II – estabelece medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa cientíﬁca e tecnológica no setor espacial, com vistas ao domínio da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos
termos dos arts. 218 e 219 da Constituição; e
III – altera a Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de
2000.
CAPÍTULO I
Das Deﬁnições
Art. 2° Para efeitos desta lei considera-se:
I – atividades espaciais: esforço sistemático para desenvolver e operar sistemas espaciais, bem como
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a necessária e correspondente infraestrutura e
a exploração desses dispositivos;
II – infraestrutura espacial de solo: conjunto de instalações, sistemas ou equipamentos de superfície,
bem como serviços associados, que proporcionam o apoio necessário à efetiva operação e utilização dos sistemas espaciais, inclusive centros
de lançamento de veículos lançadores de satélites, de foguetes e de balões estratosféricos; laboratórios especializados de fabricação, testes
e integração de componentes, partes e peças
de dispositivos espaciais; estações e centros de
rastreio e controle, bem como os de recepção,
tratamento e disseminação de dados obtidos ou
gerados por meio de satélites.
III – sistema espacial: conjunto de bens, serviços e
atividades espaciais correlatas à execução do
ciclo completo dos serviços de lançamento e
controle de dispositivos espaciais.
CAPÍTULO II
Do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria Espacial – PADIE
Seção I
Do Regime Fiscal
Art. 3° Fica instituído o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Espacial
– PADIE, destinado a estimular o desenvolvimento
tecnológico espacial brasileiro, mediante programas
de pesquisa cientíﬁca e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo,
nos termos e condições estabelecidos por esta lei.
Art. 4° É beneﬁciária do PADIE:
I – a pessoa jurídica que, no País, produza bens ou
preste serviços relativos às atividades espaciais,
exercendo, isoladamente ou em conjunto, em
relação a:
a) infraestrutura de solo destinada às
atividades espaciais no Brasil, as atividades
de:
1. concepção, desenvolvimento e projeto;
2. construção, manutenção, integração
e avaliação de componentes;
3. construção de instalações e de partes;
4. prestação de serviços de lançamento,
monitoramento e controle;
b) veículos lançadores de satélites, as
atividades de:
1. concepção, desenvolvimento e projeto;
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2. fabricação, integração, montagem e
testes;
c) satélites, as atividades de:
1. concepção, desenvolvimento e projeto;
2. fabricação, integração, montagem e
testes;
3. operação, controle e processamento de
dados;
II – a pessoa jurídica que produza bens ou preste serviços utilizados como insumo nas atividades de
que trata o inciso I.
Art. 5° Para fazer jus aos benefícios do PADIE, a
pessoa jurídica deverá apresentar ao Poder Executivo
projeto de fabricação de bens ou prestação de serviço, cuja aprovação ﬁcará condicionada aos seguintes
critérios:
I – atuar no setor espacial:
a) na operação dos sistemas espaciais
brasileiros (a eliminação da expressão “direta”
resolve os problemas levantados nos comentários feitos a esse dispositivo?);
b) na oferta de bens e serviços de que
trata o inciso II do art. 4° desta lei;
c) na exportação de bens ou serviços.
II – comprovar regularidade ﬁscal, em relação aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
III – ter processo produtivo aprovado com índices mínimos de nacionalização, na forma a ser deﬁnida
pelo Poder Executivo.
§ 1° O prazo para apresentação dos projetos
é de 10 (dez) anos, contados a partir da publicação
desta lei.
§ 2° O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os procedimentos e prazos para apreciação
dos projetos.
Art. 6º Nas vendas no mercado interno de bens
ou serviços aprovados na forma do art. 5º desta lei,
ﬁcam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas:
I – do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
incidente sobre a saída do estabelecimento industrial; e
II – da Contribuição para o Programa de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da seguridade Social – COFINS,
incidente sobre as receitas auferidas.
Art. 7° No caso de venda no mercado interno
ou importação de bens destinados a pessoa jurídica
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beneﬁciária do PADIE e, para utilização na produção
de bens aprovados na forma do art. 5° desta lei, ﬁcam
suspensos:
I – a exigência de Contribuição para o PIS/Pasep e
da Coﬁns, incidentes sobre a receita da pessoa
jurídica vendedora, relativa à aquisição efetuada
pelo beneﬁciário do PADIE;
II – a exigência da Contribuição para o PIS/PasepImportação e da Coﬁns-Importação, quando a
importação for efetuada pelo beneﬁciário do PADIE;
III – o IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, quando a aquisição no
mercado interno for efetuada por estabelecimento industrial de pessoa jurídica beneﬁciária
do PADIE;
IV – o IPI incidente na importação, quando a importação for realizada por estabelecimento industrial
de pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE.
Art. 8° No caso de venda no mercado interno ou
de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos
e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE,
destinados às atividades de que trata o art. 4° desta
lei, ﬁcam suspensos:
I – a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Coﬁns incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora quando a aquisição for efetuada
por pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE;
II – a exigência da Contribuição para o PIS/PasepImportação e da Coﬁns-Importação, quando a
importação for efetuada por pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE;
III – o IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado quando a aquisição no
mercado interno for efetuada por pessoa jurídica
beneﬁciária do PADIE;
IV – o IPI incidente na importação, quando a importação for efetuada por estabelecimento industrial
de pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE.
Art. 9° No caso de venda ou importação de serviços de tecnologia industrial básica, desenvolvimento,
inovação tecnológica, assistência técnica, transferência
de tecnologia e produção ou fornecimento de software
destinados a pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE,
ﬁca suspensa a exigência:
I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns incidentes sobre a receita da prestação de serviços e
fornecimento de software, efetuados por pessoa
jurídica estabelecida no País, quando prestados
a pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE;
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II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e
da Coﬁns-Importação incidentes sobre serviços
e software, quando importados diretamente por
pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput
deste artigo aplica-se também à receita de aluguel de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos,
quando contratados por pessoa jurídica beneﬁciária
do PADIE.
Art. 10. Nas notas ﬁscais relativas:
I – às vendas de que tratam o inciso I do art. 7º e o
inciso I do art. 8º desta lei, deverá constar a expressão “Venda efetuada com suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Coﬁns”, com a especiﬁcação do dispositivo
legal correspondente;
II – às saídas de que tratam o inciso III do art. 7º e
o inciso III do art. 8º desta lei, deverá constar a
expressão “Saída com suspensão do IPI”, com
a especiﬁcação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 1º As suspensões de que trata o art. 7º desta
lei convertem-se em alíquota zero:
I – após a utilização na produção de bens aprovados
na forma do art. 5º desta lei; ou
II – após a exportação dos bens com tributação suspensa ou dos que resultaram de sua industrialização.
§ 2º As suspensões de que trata o art. 8º desta
lei convertem-se em alíquota zero após a incorporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE.
§ 3º As suspensões de que trata o art. 9º convertem-se em alíquota zero após o emprego dos serviços nas atividades espaciais de que trata o art. 4º,
inciso I, desta lei.
Art. 11. A pessoa jurídica que não der ao bem
ou serviço a utilização ou destinação previstas nos §§
1º, 2º e 3º do art. 10 desta lei é obrigada a recolher os
tributos não pagos em decorrência da suspensão de
que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta lei, acrescidos de
juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei,
contados a partir da data da aquisição ou do registro
da Declaração de Importação, na condição:
I – de contribuinte, em relação à Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação, à Coﬁns-Importação e
ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro de
importação;
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II – de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à Coﬁns e ao IPI.
Parágrafo único. É vedada a revenda dos produtos
que receberam os incentivos ﬁscais previstos nos
arts. 7º e 8º desta lei, salvo em casos previstos
em regulamentação especíﬁca.
Art. 12. Fica assegurada ao beneﬁciário do PADIE:
I – dedução de até 10% (dez por cento) do valor do
Imposto de Renda devido, de valor equivalente
à aplicação do percentual de 15% (quinze por
cento) sobre a soma dos dispêndios em atividades de produção industrial relativa aos bens de
que trata o art. 5° desta lei;
II – depreciação integral, no próprio ano de aquisição,
de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à produção dos bens
de que trata o art. 5° desta lei.
Art. 13. O tratamento ﬁscal previsto nesta lei não
poderá ser usufruído cumulativamente com outros da
mesma natureza.
Art. 14. Nas aquisições por órgãos e entidades
da Administração Pública Direta e Indireta e nos ﬁnanciamentos por entidades oﬁciais de crédito, será
dada a preferência para bens de capital e de tecnologia de ponta, relativos às atividades de que trata o
art. 2° desta lei:
I – a bens produzidos no País com tecnologia nacional;
II – a bens considerados de fabricação nacional, com
base em índices mínimos de nacionalização, ﬁxados nos termos da regulamentação.
Seção II
Dos Investimentos em Pesquisa
e Desenvolvimento
Art. 15. A pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE,
para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei, deverá investir, anualmente, em atividades de pesquisa e
desenvolvimento a serem realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no
mercado interno, relativo à oferta de bens de que trata
o art. 5º desta lei, deduzidos os impostos incidentes na
comercialização e o valor das aquisições de insumos,
podendo o percentual a menor num ano ser compensado no ano seguinte.
§ 1° Serão admitidos apenas investimentos em
atividades de pesquisa e desenvolvimento na área
espacial, realizados no País, conforme especiﬁcado
pelo Poder Executivo no regulamento.
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§ 2° No caso de os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento previstos no caput deste artigo não
atingirem, no período de dois anos, o percentual mínimo ﬁxado, a pessoa jurídica beneﬁciária do PADIE
deverá aplicar o valor residual no Fundo Nacional de
Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico – FNDCT
(CT-Espacial, instituído pela Lei n° 9.994, de 24 de
julho de 2000), acrescido de multa de 20% (vinte por
cento) e de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, calculados
desde 1° de janeiro do ano subsequente àquele em
que não foi atingido o percentual até a data da efetiva
aplicação, sem prejuízo de outras sanções previstas
na forma da regulamentação.
§ 3° Até um terço dos investimentos de que trata
este artigo poderá ser realizado em atividades internas da pessoa jurídica beneﬁciária com instituições
de ensino e pesquisa, em projetos homologados pelo
órgão responsável pela gestão das atividades espaciais no País.
Art. 16. O beneﬁciário do PADIE prestará anualmente contas das aplicações de que trata o art. 15 desta
lei, sendo a aprovação dos relatórios de demonstração
condição indispensável à continuidade do benefício.
§ 1° Os relatórios de que trata este artigo devem
ser encaminhados até 31 de julho de cada ano civil.
§ 2° O descumprimento da obrigação de encaminhar os relatórios demonstrativos no prazo previsto
neste artigo ou da obrigação de aplicar no FNDCT o
valor residual, quando não for alcançado o percentual
mínimo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, sujeita o infrator à devolução dos benefícios
ﬁscais concedidos, acrescidos de multa, na forma do
regulamento.
§ 3° As ocorrências de que trata o § 2° deste artigo serão comunicadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 60 (sessenta) dias após a apuração
da ocorrência.
Art. 17. O PADIE será vinculado ao ﬁnanciamento
de projetos com ênfase nas aplicações da tecnologia
espacial para solução de problemas de interesse do
País, a exemplo de:
I – comunicações em regiões remotas;
II – monitoramento ambiental, vigilância da Amazônia;
III – patrulhamento de fronteiras e da zona costeira;
IV – inventário e monitoramento de recursos naturais;
V – planejamento e ﬁscalização do uso do solo;
VI – previsão de safras agrícolas;
VII – coleta de dados ambientais, previsão do tempo
e do clima;
VIII – localização de veículos e sinistros;
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IX – desenvolvimento de processos industriais em
ambiente de microgravidade;
X – defesa e segurança do território nacional.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 18. Inclua-se o art. 6°-A na Lei n° 10.168, de
29 de dezembro de 2000, com a seguinte redação:
“Art. 6°-A No mínimo 15% (quinze por
cento) da arrecadação da contribuição instituída no art. 2° desta lei serão temporariamente
destinados ao CT-Espacial, instituído pela Lei
n.° 9.994, de 24 de julho de 2000, por um período não inferior a 8 (oito) anos.”
Art. 19. O prazo de que trata o art. 6°-A da Lei n.°
10.168, de 29 de dezembro de 2000, será contado a
partir da publicação desta lei.
Art. 20. O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES criará linhas de ﬁnanciamento para a produção de bens e prestação de
serviços relativos às atividades espaciais, e também para pesquisa e desenvolvimento tecnológico
na área espacial, priorizando os projetos que dêem
preferência na compra de componentes e equipamentos nacionais a serem utilizados nestas atividades, bem como incentivará a geração de aplicações
para atender às demandas nacionais, referidas no
art. 17 desta lei.
Art. 21. O Poder Público deﬁnirá estratégias para
ampliação da rede de formação de recursos humanos
na área espacial, bem como a criação de mecanismos
para sua contratação.
§ 1° Serão deﬁnidos programas com vistas à expansão do número de bolsas de estudo para mestrado e doutorado na área espacial, custeadas com os
recursos de que trata o art. 6°-A da Lei n.° 10.168, de
29 de dezembro de 2000.
§ 2° O Poder Público deﬁnirá programas para
estimular a formação e capacitação de proﬁssionais
na área espacial em cursos de especialização e aperfeiçoamento ou em estágios em instituições e empresas de destaque, nacionais ou no exterior, bem como
reforçará os recursos para os programas de interação
com as universidades.
§ 3° O Poder Público privilegiará o desenvolvimento de tecnologias críticas para o País voltadas para
área espacial, bem como investirá na capacitação de
professores e na divulgação das ações do programa
espacial junto às instituições de ensino em todos os
níveis.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
Na qualidade de relator do tema relacionado à indústria espacial brasileira do Conselho de Altos Estudos
e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados,
apresentei, em conjunto com os membros desse Conselho, o Projeto de Lei nº 7.526, de 2010, que dispõe
sobre incentivos às indústrias espaciais.
Considerando a importância da questão para o
desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro, estou reapresentando essa proposta, agora no Senado
Federal, com algumas alterações que visam harmonizar o regime tributário proposto com outros regimes
similares e aperfeiçoar o projeto original, preservando,
no entanto, a sua essência.
O projeto contempla incentivos à produção no setor espacial, como desonerações tributárias, por meio
de abatimento de impostos e contribuições; criação de
linhas especiais de ﬁnanciamento junto às entidades de
fomento como o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, bem como estímulo à
indústria nacional, com a deﬁnição de critérios para
privilegiar os bens e serviços produzidos no País.
Esses benefícios são instituídos por intermédio do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria Espacial – PADIE, destinado a estimular
o desenvolvimento tecnológico espacial brasileiro, mediante programas de pesquisa cientíﬁca e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa
e o setor produtivo.
O projeto de lei em tela prevê, ainda, que a empresa do setor espacial que aderir ao programa deverá investir, anualmente, em atividades de pesquisa e
desenvolvimento a serem realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto
no mercado interno. Trata-se de um incentivo claro à
pesquisa tecnológica e à inovação.
O total previsto das desonerações dará um novo
impulso ao setor industrial espacial, que hoje vive praticamente das contratações da União. Os recursos atualmente disponíveis são insuﬁcientes para atender a todas
as ações e projetos do Programa Nacional de Atividades
Espaciais – PNAE, que caminha num ritmo muito aquém
do que o desejado, conforme demonstrado no estudo do
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da
Câmara dos Deputados. Além disso, o orçamento público
é, majoritariamente, destinado aos institutos executores
do programa, como o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE e o Instituto de Aeronáutica e Espaço
– IAE, restando pouquíssimos incentivos à indústria.
O objetivo da proposição, portanto, é oferecer ao
Poder Público um instrumento legal para incentivar as
empresas privadas, por meio das compras governamentais, do ﬁnanciamento direto e do estímulo à pesquisa
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e ao desenvolvimento, além da desoneração tributária.
Esses mecanismos vão estimular a maior interação
entre os institutos públicos e o setor produtivo.
Ressalto que se trata, por ora, de empresas vinculadas a um setor ainda incipiente, inexistindo, portanto,
receita tributária signiﬁcativa decorrente da atividade. Os
benefícios previstos no projeto que ora proponho não
representam, pois, renúncia ﬁscal em relação à situação
corrente. Na medida em que o setor venha a se expandir,
surgirá o montante de renúncia, que poderá, oportunamente, ser revisto mediante atualização da lei.
Atualmente, uma das únicas fontes especíﬁcas
do programa espacial é o CT-ESPACIAL, fundo ligado
ao FNDCT, cujo objetivo é estimular a pesquisa e o
desenvolvimento ligados à aplicação de tecnologia espacial na geração de produtos e serviços, com ênfase
nas áreas de elevado conteúdo tecnológico, como as
de comunicações, sensoriamento remoto, meteorologia, agricultura, oceanograﬁa e navegação.
Entretanto, a principal fonte de ﬁnanciamento do
CT-Espacial, que são as receitas auferidas pela União
relativas a lançamentos, é praticamente inexistente.
Estou propondo, assim, direcionamento de percentual da receita do Fundo Verde-Amarelo, destinado a
promover a interação Universidade-Empresa, para o
CT-Espacial, possibilitando assim um aporte de receita
por um período suﬁciente para formar uma geração de
proﬁssionais para o setor, assegurando a eﬁcácia dos
demais instrumentos oferecidos.
Assim, com esta proposição, busco soluções
efetivas aos três problemas cruciais da política espacial brasileira: a falta de incentivos ao setor industrial;
a escassez de recursos orçamentários para as ações
do programa e a ausência de uma política satisfatória
de formação de recursos humanos no setor.
Ante o exposto, solicito aos nobres Pares o apoio
para a APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei. – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Ciência e Tecnologia
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o
desenvolvimento cientíﬁco, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
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§ 1º A pesquisa cientíﬁca básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem
público e o progresso das ciências.
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional.
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos
humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia,
e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.
§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que
invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada
ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos
humanos e que pratiquem sistemas de remuneração
que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes
da produtividade de seu trabalho.
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa
cientíﬁca e tecnológica.
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio
nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar
da população e a autonomia tecnológica do País, nos
termos de lei federal.
....................................................................................
LEI No 10.168, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
Institui contribuição de intervenção de
domínio econômico destinada a ﬁnanciar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação
e dá outras providências
....................................................................................
Art. 6o Do total dos recursos a que se refere o art. 2o,
trinta por cento, no mínimo, serão aplicados em programas de fomento à capacitação tecnológica e ao amparo
à pesquisa cientíﬁca e ao desenvolvimento tecnológico
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
....................................................................................
LEI No 9.994, DE 24 DE JULHO DE 2000
Institui o Programa de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico do Setor Espacial, e dá outras providências.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Assuntos Econômicos, cabendo à ultima a decisão
terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução do Senado
que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2011
Acrescenta o § 5º ao art. 23 da Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993,
que institui o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, para dispor sobre os requisitos necessários aos membros do Conselho de Ética.
Art. 1º. Acrescente-se ao art. 23 da Resolução do
Senado Federal nº 20, de 1993, que institui o Código
de Ética e Decoro Parlamentar, o seguinte parágrafo
e incisos:
“Art. 23 ..................................................
§ 5º Não poderá ser membro do Conselho o Senador:
..............................................................
I – submetido a processo disciplinar em
curso, por ato atentatório ou incompatível com
o decoro parlamentar;
II – que tenha, contra si, em trâmite no
Supremo Tribunal Federal, ação penal ou inquérito devido à prática de crime contra a Administração Pública.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Projeto de Resolução em justiﬁcação visa aumentar o rigor para a composição do Conselho de
Ética. Naquele colegiado especialíssimo e seletivo,
pelas funções singulares das quais está investido, os
princípios da cautela e da reputação ilibada, na deﬁnição de seus membros, se sobrepõem ao da presunção da inocência.
As condutas incompatíveis com o decoro parlamentar e as condutas atentatórias ao decoro parlamentar têm relação material com os crimes contra a
Administração Pública, dispostos no Título XI, da Parte
Especial do Código Penal brasileiro.
Dessa forma, é necessário que haja uma vedação expressa no Código de Ética e para assento
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a parlamentar submetido a processo disciplinar em curso,
bem como àqueles que respondam a ação penal ou
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inquérito por crime contra a Administração Pública,
junto ao STF.
A ﬁnalidade de propor esses requisitos para o
Senador da República ser membro do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar é garantir maior legitimidade para aqueles que deverão emitir parecer sobre
condutas de outros Senadores. Seria, num paralelo,
uma aplicação no Poder Legislativo do princípio da imparcialidade inerente à função dos magistrados.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Marinor Brito. – Senador Randolfe Rodrigues.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993
Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar.
O Senado Federal resolve:
CAPÍTULO I
....................................................................................
Art. 23. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
será constituído por quinze membros titulares e igual
número de suplentes, eleitos para mandato de dois
anos, observando, quando possível , o princípio da
proporcionalidade partidária e o rodízio entre Partidos
Políticos ou Blocos Parlamentares não representados,
devendo suas decisões ser tomadas ostensivamente.
(Redação dada pela Resolução nº 1, de 2008)
§ 1º Os Líderes Partidários submeterão à Mesa
os nomes dos Senadores que pretenderem indicar
para integrar o Conselho, na medida das vagas que
couberem ao respectivo partido.
§ 2º As indicações referidas no parágrafo anterior
serão acompanhadas pelas declarações atualizadas,
de cada Senador indicado, onde constarão as informações referentes aos seus bens, fontes de renda,
atividades econômicas e proﬁssionais, nos termos dos
incisos I, II e III do art. 6º.
§ 3º Acompanharão, ainda, cada indicação, uma
declaração assinada pelo Presidente da Mesa, certiﬁcando a inexistência de quaisquer registros, nos
arquivos e anais do Senado, referentes à prática de
quaisquer atos ou irregularidades capitulados nos arts.
8° e 11, independentemente da legislatura ou sessão
legislativa em que tenham ocorrido.
§ 4º Caberá à Mesa providenciar, durante os
meses de fevereiro e março da primeira e da terceira
sessões legislativas de cada legislatura, a eleição dos
membros do Conselho.
....................................................................................
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº
17, de 2011, que acaba de ser lido.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 42, de 2011
(nº 110/2011, na origem), do Ministro de Estado da
Fazenda, informando que, no trimestre encerrado em
31 de março de 2011, o Tesouro Nacional não realizou emissões de títulos da República, nos termos do
inciso I do art. 1º da Resolução nº 20, de 2004, do
Senado Federal.

MAIO 2011

Maio de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – O Aviso nº 42, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 43, de 2011
(nº 32/2011, na origem), do Banco Central do Brasil,
que encaminha o demonstrativo das emissões do real,
referentes ao primeiro trimestre de 2011, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas, em atendimento ao disposto
na Lei nº 9.069, de 1995.

É o seguinte o Aviso:
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 42, DE 2011

AVISO Nº 43, DE 2011

Aviso nº 110/MF
Brasília, 28 de abril de 2011
Assunto: Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior. Envio de Relatório para os ﬁns
do art. 4º da Resolução nº 20, de 16 de novembro de
2004, do Senado Federal.
Senhor Presidente,
No contexto do Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, de que trata
o art. 4º da Resolução nº 20, de 16 de novembro
de 2004, dessa Casa Legislativa, informo a Vossa
Excelência que, no trimestre encerrado em 31 de
março de 2011, o Tesouro Nacional não realizou
emissões de títulos da República, nos termos do
inciso I do art. 1º da referida Resolução/SF nº 20,
de 2004.
Respeitosamente, – Guido Mantega, Ministro
de Estado da Fazenda.

Aviso nº 32/2011-BCB
Brasília, 29 de abril de 2011
Assunto: Demonstrativo das emissões do Real
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições
para emissão do Real, a fórmula de apuração das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento
e controle monetário, encaminho a Vossa Excelência
o anexo demonstrativo das emissões referentes ao
primeiro trimestre de 2011, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas, bem como o relatório da execução da programação monetária.
Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – O Aviso nº 43, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do
Tribunal de Contas da União:
– nº 44, de 2011 (nº 532/2011, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº 1.075/2011-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 41/2010, do
Senado Federal (TC 022.065/2010-5); e
– nº 45, de 2011 (nº 525/2011, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº 1.064/2011-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 50/2010,
do Senado Federal (TC 025.597/2010-8).
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São os seguintes os Avisos:
AVISO Nº 44, DE 2011
Aviso nº 532-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 27 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1.696/SF, cópia do Acórdão
proferido nos autos do processo nº TC022.065/2010-5,
pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 274-2011, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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AVISO Nº 45, DE 2011
Aviso nº 525-Seses-TCU-Plenário
Brasília – DF, 27 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1.945-SF, de 31-8-2010,
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cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo nº TC
025.597/2010-8, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 27-4-2011, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – Os Avisos nºs 44 e 45, de 2011, apensados
aos processados das respectivas Resoluções, vão à
Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 58/2011-GLDBAG
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querimento nº 171, de 2011, que propõe alterações no
Sistema Nacional de Defesa Civil.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB .
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:

Brasília, 4 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lídice da Mata para titular da Comissão Parlamentar de
Inquérito – Tráﬁco Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann, que passa a compor a referida Comissão
como suplente, em vaga destinada ao Bloco de Apoio
ao Governo.
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

Of. nº 172/11 – CDH
Brasília, 4 de maio de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, comunico a Vossa Excelência
a nova composição da Subcomissão Permanente em
Defesa da Mulher, no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal
que passou a ter a seguinte formação:

Ofício nº 59/2011-GLDBAG
Brasília, 4 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Rodrigo
Rollemberg como suplente da Comissão Temporária
Destinada a propor Alterações no Sistema Nacional
de Defesa Civil, em substituição à Senadora Ana Rita
em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. –
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação e serão feitas as substituições solicitadas.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício nº
140, de 2011, da Liderança do PMDB, o Senador Benedito de Lira como suplente na Comissão Temporária
criada pelo Requerimento nº 171, de 2011, que propõe
alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil.
É o seguinte o Ofício:
OF.GLPMDB nº 140/2011
Brasília, 4 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Benedito de Lira, para
a suplência, na Comissão Temporária, criada pelo Re-

Aproveito a oportunidade para professar minha
estima e consideração. – Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/14, de 2011
(nº 41/2011, na origem), da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que encaminha, em meio eletrônico, Relatório de Prestação de Contas Anual de 2010.
É o seguinte o Ofício:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/
PP – RS) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) –Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Os Srs. Senadores Romero Jucá e Ciro Nogueira
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubriﬁcantes – Sindicom – divulgou recentemente o seu Balanço Anual
2010, relatório que apresenta as principais atividades
desenvolvidas ao longo do ano passado.
No documento, Sr. Presidente, ﬁca evidenciada
a essencialidade dessa instituição que, no último dia
30 de janeiro, completou setenta anos de relevantes
serviços prestados ao País.
Em 2010, Srªs e Srs. Senadores, o mercado brasileiro de combustíveis bateu a marca dos 100 bilhões
de litros comercializados. Foram exatos 107,4 bilhões
de litros, que representaram um crescimento de 8,7%
em relação ao volume vendido no ano anterior.
Destaque para o diesel, cuja demanda foi 11,1%
superior à de 2009, reﬂetindo a melhoria de desempenho das atividades industrial e agropecuária. E destaque, também, para a gasolina e o querosene de aviação, que tiveram incrementos de vendas ainda mais
signiﬁcativos: 15,9% e 16,3%, respectivamente.
No que se refere aos lubriﬁcantes, Sr. Presidente,
resultados igualmente expressivos: entre 2009 e 2010,
as vendas efetuadas pelas associadas do Sindicom
cresceram em média 11%.
Outro avanço obtido no ano passado foi a criação
do Comitê de Combate à Sonegação de Tributos na
Comercialização de Etanol Combustível. Coordenado
pela ANP e reunindo, de forma inédita, representantes
dos órgãos governamentais que controlam as atividades de produção e distribuição do etanol, o Comitê representa um grande passo na busca de ações efetivas
contra a evasão ﬁscal no setor, que hoje chega a um
bilhão de reais por ano.
O programa Jogue Limpo, criado em 2005 e já
uma referência entre os programas de logística reversa
no País, também foi muito bem sucedido: em 2010, Srªs
e Srs. Senadores, atingiu-se o recolhimento recorde
de 23 milhões de embalagens usadas de lubriﬁcantes,
nos postos de serviço do Município de São Paulo e
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de quatro Unidades da Federação: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.
A Feira e o Fórum Nacional de Postos de Serviços,
Equipamentos e Lojas de Conveniência, realizados em
Brasília no mês de agosto, foram outros pontos altos de
2010. Mais de quatro mil visitantes e oitenta empresas
expositoras marcaram presença nos eventos, que se
consolidam como as principais instâncias nacionais de
geração de negócios e de debates no setor.
Todas essas conquistas, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores – e, a bem da verdade, muitas outras
que o tempo não me permite citar –, foram alcançadas pelas empresas distribuidoras de combustíveis e
lubriﬁcantes em 2010.
Por isso, na pessoa do presidente do Sindicom,
Leonardo Gadotti Filho, eu gostaria de cumprimentar
os funcionários da entidade e, por extensão, todos
aqueles que se dedicam ao setor em nosso País, contribuindo com seu trabalho, com sua dedicação, para
a construção de um Brasil cada vez melhor.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a segurança pública continua sendo
uma grande preocupação do povo brasileiro. Quero
registrar, aqui nesta tribuna, que nós, do Parlamento,
estamos em busca de soluções e cobramos das autoridades a execução de ações que tragam mais tranquilidade para as nossas famílias.
Esta semana, o Jornal da Record iniciou uma série
de reportagens cujo título é: “Bandidos na Estrada”.
A primeira reportagem dessa série, conduzida
pelo jornalista Luiz Carlos Azenha, apresentou a dura
rotina de medo, vivida pelos caminhoneiros brasileiros que, além de enfrentarem as más condições nas
estradas, são vítimas de criminosos que aterrorizam
todas as regiões do País.
Segundo a reportagem, transportando cargas valiosas, os caminhoneiros são as principais vítimas das quadrilhas. As ações dos bandidos nas rodovias do país dão
prejuízo médio anual de 800 milhões de Reais.
Srªs e Srs. Senadores, esse drama vem de muito
tempo. O papel fundamental da mídia de informar e
de alertar as autoridades está sendo cumprido eﬁcazmente pela Rede Record.
Mas quero dizer que o Senado Federal também
busca dar uma resposta à sociedade. Apresentei um
projeto de lei nos primeiros dias do meu mandato, propondo alterar o Código Penal para aumentar a pena
para os crimes de roubo e de receptação de cargas.
Com leis mais duras para punir essas quadrilhas
do asfalto, bem como os receptadores que patroci-
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nam o roubo de cargas, poderemos inibir a atuação
dos bandidos e manter a segurança nas estradas, em
embarcações, trens e aeronaves.
Srªs e Srs. Senadores, as consequências do roubo de cargas se estendem além do impacto sobre os
motoristas de caminhão, esses corajosos trabalhadores que se arriscam ao volante.
Aliás, o roubo e a receptação de cargas são atividades criminosas que mais se faz sentir por toda a
sociedade. Provoca, por exemplo, signiﬁcativo aumento
dos prêmios de seguros, o que resulta no encarecimento
de todos os produtos transportados. Os prejuízos são
enormes para empresas, seguradoras, caminhoneiros
e consumidores.
Não restam dúvidas de que o roubo de cargas, assim
como a sua receptação, merece uma resposta penal mais
rígida. Hoje, o artigo 157 do Código Penal estabelece a
pena de reclusão de quatro a dez anos para quem subtrair
coisa móvel alheia, para si ou para outrem.
No caso de receptação, em proveito próprio ou alheio,
com objetivo comercial – a chamada receptação qualiﬁcada – a pena vai de 03 a 08 anos de reclusão. O projeto de
lei que aqui tramita, de minha iniciativa, aumenta as penas
tanto para o roubo como a receptação, de um terço até a
metade, dependendo da sentença.
Sr. Presidente, por último, quero destacar que este
projeto visa melhorar a segurança em nossas rodovias,
dando um pouco mais de tranqüilidade aos nossos motoristas. Deverá, sem dúvida, inibir os ataques nas estradas
e toda a sociedade será beneﬁciada com isso.
Precisamos dar uma resposta ﬁrme, vigorosa, além
de aumentarmos a ﬁscalização nas estradas, portos, rodoviárias e aeroportos, para impedir o roubo de cargas.
Por esses motivos, Sr. Presidente, peço o apoio
de todos os parlamentares desta Casa, para uma tramitação célere e breve aprovação desta proposta.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – RS)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a
realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 514, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 10, de 2011, que altera
a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
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dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV e a regularização fundiária
de assentamentos localizados em áreas urbanas, as Leis nºs 10.188, de 12 de fevereiro
de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 10.406, de 10 de janeiro de
2002-Código Civil; revoga os dispositivos da
Medida Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 514, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia 3-52011)
Relator revisor: Senador Waldemir
Moka
(Sobrestando a pauta a partir de: 2602-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 11-5-2011
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que altera
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2011
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 473, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 115, de 2011 (nº
2.600/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o Texto das Notas Reversais entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai sobre as
Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de
Itaipu, ﬁrmadas em 1º de setembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 153, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann,
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com os votos contrários dos Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Jarbas Vasconcelos e, em
separado, do Senador Jarbas Vasconcelos.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que ﬁxa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
(Adiada para esta data em virtude
da aprovação do RQS 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.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2011 (nº 4.409/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de Juiz do Trabalho e de Varas
do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região (CE), deﬁne jurisdições e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 123, de 2011,
da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)
(Adiada para esta data em virtude da
aprovação do RQS nº 259, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Como não há mais oradores inscritos, dou por
encerrada a sessão desta noite.
(Levanta-se a Sessão às 22 horas e 33
minutos.)
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Ata da 65ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 5 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago,
da Srª Vanessa Grazziotin, e dos Srs. Vital do Rêgo, Jayme Campos e Acir Gurgacz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 25 minuitos e encerra-se às 20 horas e 16 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.
O tempo dos oradores do período do Expediente
da presente sessão será destinado a comemorar os
185 anos de instalação do Senado Federal, nos termos do Requerimento nº 401, de 2011, do Senador
José Sarney e outros Senadores.
Convido para sentar à mesa, como membro da
Mesa Diretora da Casa, a 4ª Suplente de Secretário,
Senadora Vanessa Grazziotin.
Convido todos os presentes para a execução do
Hino Nacional, regido pela maestrina Glicínia Mendes
e acompanhado pela pianista Ana Amélia Gomyde.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Quero fazer uma saudação especial ao
Subcomandante de Operações Terrestres do Exército,
Exmº Sr. General de Divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz, representando o Comandante do Exército,
General de Exército Enzo Martins Peri; quero saudar
também o Comandante do 7º Distrito Naval, Exmº Sr.
Vice-Almirante Walter Carrara Loureiro, representando
o Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto; também uma saudação ao
Comandante do 6º Comando Aéreo Regional, Exmº
Sr. Major-Brigadeiro Jorge Kersul Filho, representando
o Comandante da Força Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito; saudando também o Secretário de Planejamento do Estado de Tocantins, Exmº
Sr. Eduardo Siqueira Campos; o Assessor Especial
do Ministro da Defesa. Sr. Ivan Cavalcanti Gonçalves,
representando o Ministro da Defesa Nelson Jobim;
saudar Exmªs Srªs Embaixadoras e Srs. Embaixadores, Srªs e Srs. membros do Corpo Diplomático, Srªs
e Srs. Senadores.
Em atenção ao Requerimento nº 401, de 2011,
aprovado no último dia 12 de abril, o tempo destinado
aos oradores no Período do Expediente desta sessão
será dedicado a comemorar os 185 anos de instalação
do Senado Federal.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, o que celebramos
hoje – aqui e agora – é a grandeza de nossa própria
Casa; uma grandeza atestada pela História e de cuja
continuidade todos somos guardiães.
A ﬁgura de um coletivo que reúna cidadãos de
vasta experiência – e com a sensibilidade aguçada
tanto para os objetivos permanentes da sociedade
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como para os anseios mais imediatos da população –
remonta aos tempos mais longínquos.
Nas tribos primitivas dos mais diversos continentes, as discussões e as decisões mais importantes eram
delegadas aos conselhos de anciãos. Os hebreus, em
sua marcha rumo à Terra Prometida, já dispunham de
um conselho desses mesmos moldes. Na Atenas de
Péricles, despontava a Boulé, cujos integrantes, eleitos, cuidavam de sistematizar a atividade política. E,
na Roma antiga, todos sabemos, o Senatus assumiu
papel primordial, enfeixando um elenco de poderes
que ia do controle das ﬁnanças públicas e do setor
judiciário até a tomada de decisões nos campos religioso e militar.
Em nosso País, a criação de uma instância que,
na expressão da época, “serviria de equilíbrio entre
os poderes”, é viabilizada pela Constituição outorgada de 1824.
Surge o Senado. Instalado em 6 de maio de 1826,
a instituição terá sua estrutura e suas atribuições fortemente inﬂuenciadas, ao longo do tempo, por duas
fontes de inspiração.
Num primeiro momento, pela Constituição francesa de 1814, cujo espírito se ajusta com mais propriedade a um poder imperial que estava recém estabelecido.
Mais tarde, à medida que avançam os ideais republicanos, daremos mais atenção ao modelo de Senado
que fora adotado bem antes, nos Estados Unidos, pela
Constituição Federalista de 1787.
De qualquer forma, independentemente das inﬂuências recebidas, o fato, Srªs e Srs. Senadores, é
que, ao longo destes 185 anos, a voz altiva e serena
do Senado Federal sempre se fez ouvir.
Nas grandes crises nacionais, no debate dos
temas mais caros à nossa sociedade, a população
brasileira sempre pôde esperar dos integrantes desta
Casa uma postura alinhada aos interesses do País e,
especialmente, aos interesses da Federação.
Assim tem sido. E assim, com a graça de Deus,
continuará sendo.
Não é o caso, evidentemente, de elencar os grandes serviços já prestados pelo Senado Federal ao Brasil. Primeiro, porque não haveria tempo hábil. Segundo,
porque estou certa de que alguns desses momentos
históricos em que o Senado se mostrou essencial serão destacados pelos próximos oradores.
Pois, então, eu vou me limitar a lembrar, mais uma
vez, a grande missão que nos foi conferida, e que está
plasmada na Constituição Federal de 1988.
Temos a enorme responsabilidade, Srªs e Srs.
Senadores, de representar as Unidades da Federação. Os Estados – e é fundamental que a população
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brasileira tenha isso sempre em mente – contribuem
para a composição desta Casa com igual número de
membros, independentemente de suas dimensões
territoriais, de seu poderio econômico ou do tamanho
de suas populações.
Evita-se, dessa forma, que os interesses dos
Estados mais ricos e mais populosos – embora legítimos – sufoquem as também legítimas aspirações dos
Estados menos inﬂuentes.
Por conta dessa função basilar do Senado – uma
função que complementa, mas, ao mesmo tempo, se
contrapõe à da Câmara dos Deputados, cujos integrantes representam o povo brasileiro como um todo –, há
de se compreender as demais competências que lhe
foram atribuídas pela Constituição de 1988.
Todas elas, de uma forma ou de outra, relacionadas a temas para os quais entendeu o constituinte,
que a decisão ﬁnal deveria privilegiar a posição da
maioria dos Estados e garantir, assim, a hegemonia
do espírito federativo.
Considerados todos esses pontos, Srªs e Srs.
Senadores, podemos avaliar o tamanho do desaﬁo
que nos é imposto. Precisamos estar à altura de uma
história gloriosa, mas precisamos, ao mesmo tempo,
cumprir uma missão que se mostra indispensável à
boa coexistência entre as Unidades da Federação e
o desenvolvimento equilibrado do País.
Neste momento, passo a palavra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, autoridades aqui presentes, quero também me dirigir aos telespectadores
da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado, que,
graças a esses instrumentos, propiciam que o Senado de hoje seja um Senado aberto que interage com
a população, que acompanha, nos mais distantes rincões deste País, a atuação dos seus representantes
aqui no Senado.
Depois do que falou a Presidente Marta, praticamente pouca coisa eu teria a acrescentar, pois é evidente que ela ressaltou os pontos mais importantes do
signiﬁcado e da importância do Senado Federal.
Como todos os Senadores, tenho, amiúde, recebido mensagens iradas de cidadãos que, em meio
a denúncias de corrupção e desvios de comportamento de alguns políticos, divulgados pelos meios de
comunicação, não conseguem distinguir os maus dos
honestos. Veem todos no mesmo balaio e os querem
atirar fora. Não podemos rejeitar inteiramente essa
possibilidade de manifestação do povo, como frisei,
porque hoje temos um Senado que é ligado on line,
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tanto pela Internet quanto pela TV e pela rádio. Portanto, há facilidade de o cidadão hoje se comunicar.
Seja por telefone, através do Alô Senado, seja pelas
mensagens que são também abertas, o cidadão fala
com o Senador, coisa que não fazia no tempo de Rui
Barbosa, por exemplo. Se não podemos rejeitar inteiramente essa possibilidade de manifestação até da
indignação do povo, que é própria da democracia eletrônica dos nossos dias, isso, temos de reconhecer,
constitui um processo indubitável.
Menciono isso, nesta ocasião em que celebramos
os 185 anos desta Câmara Alta, porque, entre as mensagens que recebemos, algumas trazem a proposta
“redentora” da extinção do Senado, como no popular
se diz. Porque existem, podem existir ou pelo menos
dizem que existem parlamentares desonestos, querse agir como naquela história que diz “ﬂagrado com
o problema, tiramos o sofá”, e o problema não está
no sofá. Então, essa proposta “redentora” da extinção
do Senado pela adoção do modelo do Parlamento
unicameral não surgiu como remédio para a alegada
lentidão do Congresso Nacional. Isso não soluciona,
aliás, essa dita lentidão, que muito mais se deve, às
vezes, à própria interferência do Poder Executivo nas
ações e nas atribuições do Poder Legislativo do que
mesmo por falta de ação do Poder Legislativo. Os urgentes problemas da população têm de ser realmente encarados de maneira que possam ser debatidos
muito abertamente.
É engraçado que essa proposta, por uma hora,
demonstra a ignorância sobre a busca do equilíbrio,
que é a matriz da ideia do Senado – frisou muito bem
a Presidente Marta Suplicy –, o equilíbrio da Federação. A Federação está aqui representada. O meu
minúsculo Estado de Roraima, do ponto de vista populacional, tem a mesma representação no Senado
que tem o grande Estado da Presidente Marta Suplicy.
Portanto, São Paulo tem três Senadores e Roraima
também tem três Senadores. Na Câmara, temos oito,
São Paulo tem setenta.
Então, essa igualdade, esse equilíbrio, é fundamental para que a democracia, de fato, se exercite e
que, como disse ela, os legítimos interesses do grande Estado de São Paulo não sejam sobrepostos aos
também legítimos interesses dos pequenos Estados,
como, no meu caso, o Estado de Roraima.
Equilíbrio, em primeiro lugar, já é, em sua origem
e denominação, o que signiﬁca o Senado. A palavra
vem do latim senis, que signiﬁca idoso. Em Roma, o
Senado era o fórum dos homens maduros, com a incumbência de ponderar mais cuidadosamente sobre
as decisões do Estado. Assim também, nos países
de estrutura bicameral, o Senado ou equivalente é a
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Casa em que representantes eleitos, com uma idade
mínima um pouco maior – aqui no caso do Senado
brasileiro, 35 anos é o mínimo que um cidadão ou uma
cidadã tem que ter para se eleger Senador –, decidem
os assuntos de Estado sem paixões e impulsividades
próprias da juventude que, muitas vezes, caracterizam
as câmaras baixas.
Fui Deputado na década de 80 e evidente que
o meu temperamento daquela época era diferente do
meu temperamento de hoje, embora minhas convicções não tenham mudado; pelo contrário, amadureceram, ﬁrmaram-se.
Mas há uma razão mais profunda pela qual, em
nosso País, o Senado é a Casa do equilíbrio. Trata-se
de questão de tamanha importância que foi erigida
como cláusula pétrea da nossa Constituição, chamase, repito, equilíbrio federativo. Nunca desprezemos
essa expressão.
Uma câmara única, de membros eleitos sob o
princípio da proporcionalidade populacional das Unidades Federativas, poderia tender ao predomínio das
Unidades Federativas mais povoadas. No Brasil, já
disse, a desproporção entre São Paulo, Estado mais
populoso e rico, e Roraima, por exemplo, o de menor população, seria aproximadamente de 120 vezes
mais. Então, realmente, se ﬁcássemos somente com
a Câmara, essa diferença hoje de oitenta para setenta
ainda seria mais agravada. Juntos São Paulo e Minas
Gerais, por exemplo, poderiam açambarcar todas as
decisões, muitas vezes até em prejuízo do interesse
nacional, vista a Nação como um todo.
É justa a representação proporcional pela qual
o cidadão corresponda a um voto? Sem dúvida! Mas
um Estado federativo tem outras necessidades para se
manter sem se fragmentar em conﬂitos inter-regionais
insolúveis.
A estrutura federada do Estado brasileiro é cláusula pétrea. Não serão aceitas emendas constitucionais voltadas a alterar essa condição. A existência do
Senado é, como vimos, uma conquista do nosso País,
uma cláusula pétrea, repito, por consequência, porque
esta é a Casa da Federação.
São 185 anos de muitos altos, com ﬁguras como
Rui Barbosa, já mencionado, e Afonso Arinos, por
exemplo, e de alguns baixos, que, naturalmente, não
merecem menção. Cento e oitenta e cinco anos acompanhando a evolução política do Brasil, do escravismo
para a igualdade de todos; da aristocracia para o cartorialismo e deste, progressivamente, para a democracia. Participando, sempre ativamente, nos avanços e
recuos dessa marcha histórica.
Esta Casa, senhores e senhoras, esteve fechada nos momentos mais ferozes das ditaduras a que
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o País se viu submetido, precisamente porque este é
um foro essencialmente democrático, de debate de
ideias – algo que autocratas de todas as colorações
não suportam.
Foi precisamente nas eleições para o Senado,
em 1974, que o chamado regime militar sofreu a maior
derrota. O povo entendeu, então, que era preciso dar
outra direção ao País e que esta Casa era o meio, por
excelência, de comunicá-lo aos dirigentes da época.
O povo, por intermédio do Senado, fez História com H
maiúsculo naquele momento, elegendo candidatos da
oposição em 16 dos 22 Estados naquela época.
Sim, Srª Presidenta, podermos aﬁrmar isso porque a composição do Sendo é e será resultante das
urnas. Precisamos, é verdade, aperfeiçoar algumas
questões como, por exemplo, a existência de dois
suplentes ou a forma desses suplentes substituírem
os titulares. Mas isso não compromete o trabalho do
Senado.
O que nunca poderemos deixar de reter em nosso
pensamento é essa procura pelo equilíbrio, própria do
Senado; equilíbrio pela maturidade de seus integrantes, equilíbrio em nome da Federação.
O Senado Federal completa 185 anos. Tenhamos
esta certeza: festejará outros aniversários, a despeito
de algumas correntes contrárias em alguns segmentos
e a despeito, também, de alguns políticos que desmerecem as melhores tradições da política brasileira, ao
envolver-se em tramas, manchando a História da Casa
e o próprio sentido da política.
Congratulo-me, portanto, com a atual bancada
de Senadores por esta data que hoje comemoramos
e rendo homenagem aos que nos antecederam e
nos passaram o bastão recebido dos predecessores.
A Casa é parte inextinguível da organização política
nacional.
Quero, portanto, dizer ao povo brasileiro que o
Senado Federal nunca esteve ausente de nenhum
momento decisivo da nossa História. Hoje, mais do
que nunca, este Senado, repito, é aberto. Surpreendo-me quando chego numa vicinal do interior do meu
longínquo Estado de Roraima e ouço um cidadão, um
agricultor, dizer: Vi o senhor na TV Senado, no dia tal,
abordando tal assunto. Fale sobre o que está acontecendo na nossa região.
Quando isso aconteceria na época da inexistência
da TV Senado, ou da Rádio Senado, ou da Internet?
Muito obrigado, Sr.ª Presidente. (Palmas)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP.) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti, um
dos três representantes do Estado de Roraima.
Quero acusar a presença da Exmª Diretora-Geral
do Senado Federal, Sr.ª Doris Marize Romariz Peixo-
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to; da Assessora Especial de Assuntos Federativos e
Parlamentares do Ministério das Relações Exteriores,
Excelentíssima Senhora Ministra Cláudia Buzzi Freire;
do Sr. Tenente-Coronel Roberto Moutella Pimenta, representando o Ministro Chefe de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General
José Elito de Siqueira; e do Assessor Especial da Ministra da Cultura, Sr. José Ivo Vannuchi, representando
a Ministra da Cultura Ana de Hollanda.
Com a palavra o Senador Francisco Dornelles,
um dos três representantes do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Vice-Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srª representante da Mesa, Senadora Vanessa
Grazziotin, autoridades civis e militares.
Há uma velha percepção ﬁlosóﬁca de que a identidade das instituições terá que ser sempre reaﬁrmada,
sob pena de esmaecer-se. Elas devem lembrar-se, dia
a dia, de seus deveres e de suas prerrogativas. É no
cumprimento de sua missão que são reconhecidas e
respeitadas. As instituições do Estado, mais do que
quaisquer outras, têm de agir com a consciência de
seu espaço e de seus limites.
Diante dos crescentes desaﬁos ao Poder Legislativo, creio que é importante para todos nós, membros
do Senado, no momento em que se realiza a sessão
comemorativa dos 185 anos de sua instalação, reﬂetirmos sobre seu papel no Estado federativo e republicano que é o Brasil.
Srª Presidente, senhoras e senhores, a existência
do Senado e o conjunto de suas responsabilidades e
prerrogativas são indissociáveis do sistema republicano federativo.
A Federação, no Brasil, foi imposta pelo senso
comum e vem sendo discutida desde a Inconﬁdência.
Na Assembleia Constituinte de 1823, o sistema federativo chegou a ser aventado, mas foi afastado pela
argumentação baseada, naquela época, na fragmentação da América latina. Naquele momento, a federação
representaria risco à integridade política nacional.
Em 1870, os signatários do Manifesto Republicano, redigido por Quintino Bocaiúva, colocavam a Federação como o primeiro objetivo da substituição do
regime monárquico e lembrava a profecia dos conjurados de Vila Rica. “No Brasil – diz o manifesto –, antes
ainda da ideia democrática, encarregou-se a natureza
de estabelecer o princípio federativo”.
Srªs e Srs. Senadores, inspirar-se na lucidez de
Quintino Bocaiúva e dos subscritores do Manifesto
Republicano é a grande tarefa do Senado. A descentralização do poder administrativo e político é a mais
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inteligente forma de assegurar a integridade nacional
e estabelecer as bases sólidas da solidariedade, fundadas nas condições concretas de cada uma das regiões geoeconômicas do País.
Muitos historiadores concordam que a grande
questão do Estado, nos vinte anos que se seguiram
ao Manifesto Republicano de 1870, não era entre a
Monarquia e a República, mas entre o centralismo e
a autonomia regional.
Creio, Srªs e Srs. Senadores, que o Senador deve
fortalecer a estrutura federativa de nosso Estado Democrático E Republicano. A reforma federativa que a
realidade nos exige poderá contribuir para esse ﬁm,
o que considero da maior importância para o prosseguimento da construção nacional.
Cada geração, Srª Presidenta, é responsável
pelo patrimônio intemporal da Nação, diante da memória dos que se foram e dos direitos dos que irão
nos suceder.
O Senado Federal pode e deve exercer papel protagônico neste momento, como manifestação política
da realidade federativa do Brasil, contribuindo assim
para que o País continue superando seus problemas e
suas contradições internas e prossiga no caminho de
aﬁrmação soberana de sua identidade no mundo.
No momento, pois, em que comemoramos os
185 anos de instalação do Senado, considero importante que o Senado reaﬁrme o seu compromisso
com o fortalecimento e equilíbrio da Federação, com
a descentralização do poder administrativo e político,
que é o caminho seguro para fortalecer a integridade
nacional.
Muito obrigado. (Palmas)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT - SP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, uma das três representantes do Estado do
Amazonas.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy,
que orgulha todas as mulheres brasileiras ao estar,
neste momento, dirigindo uma sessão tão importante
e que marca a democracia brasileira.
Quero cumprimentar os Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, os convidados presentes, todos eles já
nominados pela nossa Presidenta, e dizer que, desde a abertura do Senado brasileiro, há 185 anos, que
será comemorado no dia de amanhã, dia 6 de maio,
abertura feita pelo Imperador Dom Pedro I, esta Casa,
o Senado Federal, esteve sempre presente nos momentos mais importantes do País.
O que foi, no passado e no seu início, uma “casa
de nobreza” hoje se mostra mais plural, no que diz
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respeito à representatividade da Nação. Digo isso, Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, destacando que
somos eleitos em nossos Estados pelo voto majoritário, ou seja, para chegar aqui, toda Senadora, todo
Senador tem de ter alcançado a maioria dos votos do
seu Estado.
Aqui representamos, como foi dito com muita ênfase pelos nobres Senadores que me antecederam, o
Senador Dornelles, mas sobretudo pelo Senador do
Estado de Roraima, Senador Mozarildo Cavalcanti, que
nós somos eleitos em número de três, em cada uma
das Unidades da Federação, do Distrito Federal, em
cada um dos nossos Estados. Isso é muito importante, porque, como aqui já foi dito – e eu vou pular essa
parte do meu pronunciamento –, garante o equilíbrio
federativo do nosso País. Um País que – nunca é demais lembrar – é uma das maiores nações do mundo,
não apenas quanto ao seu contingente populacional,
não apenas quanto à sua economia – e hoje somos a
sétima economia do mundo –, mas também na nossa
dimensão territorial.
Somos um País de 8,5 milhões de quilômetros
quadrados. Um País que, como nenhum outro, possui
uma riqueza natural fantástica e ainda não aproveitada. Um País de um clima frio no Sul e um clima sempre quente do Norte. Um País que parece a Europa
no Sul, mas que tem ainda uma grande população
indígena no Norte. Somos, graças a Deus – diz o Senador Pedro Taques –, um País das belas praias do
Nordeste brasileiro.
É exatamente o Senado Federal que tem a capacidade de fazer com que cada um dos nossos Estados,
com que cada uma dessas realidades tão diferentes
sejam representadas igualmente aqui.
Como bem frisou o Jornal do Senado, o nosso jornal, ao comemorar os 185 anos desta Casa, a
própria unidade do nosso território tem parte de sua
explicação na atuação dos Senadores.
Desde o início foram esses que agiram e agem
como referência para a manutenção da estabilidade
nacional, em um continente ainda marcado por profundas divisões políticas e, principalmente, por profundas
desigualdades regionais.
Este é o papel do Senado, senhoras e senhores,
o de não somente legislar, mas também ﬁscalizar e
legitimar o exercício do poder.
Em muitas situações, em consulta ao Parlamento,
é esta Casa que se coloca como referência, em última
instância, sobre o que deve ser feito com a coisa pública,
como bem disse o historiador Marcos Magalhães.
Ao comemorarmos mais um aniversário do Senado Federal, 185 anos, quero destacar a participação das
mulheres e a nossa luta pelos nossos direitos. Desde

MAIO 2011

Maio de 2011

as décadas de 20 e 30, em meio aos protestos pelo
direito da mulher para votar e ser votada, garantindo a
cidadania plena a todos nós, quando a médica Carlota
Pereira foi eleita para um mandato na Assembleia Nacional Constituinte de 1933, passando pela era Vargas,
pelos governos populistas, pelo regime militar e pela
redemocratização do Brasil, a presença feminina no
Parlamento brasileiro vem crescendo paulatinamente,
embora em ritmo ainda lento, em ritmo que precisa
ser acelerado.
Embora a primeira Senadora do Brasil tenha sido
a Princesa Isabel, que, apesar de exercer algumas
funções políticas, nunca foi nomeada como Senadora, mas exerceu funções políticas como tal, a primeira
Senadora eleita do Brasil só chegou a esta Casa no
ano de 1979. No dia 12 de maio de 1979. Portanto, há
pouquíssimos 35 anos foi quando chegou pela primeira
vez a primeira mulher aqui no Senado Federal.
À época, ao noticiar o fato, em 12 de maio de
1979, de que o Brasil tinha ﬁnalmente sua primeira
Senadora, os principais jornais brasileiros não diferenciaram muito na abordagem.
A Folha de S. Paulo, por exemplo, à época, sintetizou a conquista com o título da matéria principal de
capa: “Com a morte do Senador Bosco, mulher chega
ao Senado”, Senador Pedro Taques. No mesmo dia,
o título da matéria do jornal O Estadão foi o seguinte:
“Morte de Bosco leva ao Senado a primeira mulher”. E
assim seguiram o Correio do Povo, o Jornal do Brasil; jornais de todos os Estados brasileiros.
O destaque não era a chegada da mulher ao
Senado, que, aliás, contribuiu na chapa com 46% dos
votos.
À época, eram chapas em que a somatória dos
dois candidatos fazia com que o primeiro chegasse ao
Senado. E a Senadora Eunice Michiles por muito pouco não foi a primeira colocada. Por muito pouco. Uma
das razões, Senadora Marta, foi a discriminação, mas
ela teve 46% dos votos. Mas os jornais não noticiaram
que a mulher chegou por mérito e com voto ao Senado, não; disseram que tinha sido a morte do Senador
que trouxe a primeira mulher.
Nós chegamos aqui em 1979. Hoje, somos doze
Senadoras, somos 15%. Temos a alegria de ver uma
mulher na 1ª Vice-Presidência. Não é na 1ª, é na VicePresidência, porque aqui só têm o Presidente e o VicePresidente, e para a gente é uma honra muito grande,
Senadora Marta Suplicy.
Portanto, neste dia em que comemoramos 185
anos do Senado, eu, como Senadora da República,
eleita pelo Estado do Amazonas, Diretora Doris, Diretora Cláudia Lyra, não poderia deixar de falar sobre
a nossa presença e a contribuição que as mulheres
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vêm dando não apenas no Parlamento, mas na construção desta bela e amada nação que se chama Brasil. Parabéns às Srªs Senadoras, parabéns aos Srs.
Senadores, parabéns ao Brasil, que tem a felicidade
de, num ambiente de democracia, num ambiente de
liberdade, comemorar os 185 anos de uma instituição
tão importante como é o Senado Federal.
Muito obrigada, Srª Presidente. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
-– SP) – Parabéns, Senadora Vanessa, lembrando o
papel da mulher na nossa República e no Senado.
Convido os senhores que estão na plateia, Senadores, Senadoras e convidados, a prestarem atenção
a esta edição, que foi feita em homenagem aos 185
anos, do Regimento Interno do Senado, de 1826, e
do Regimento Comum da Assembleia-Geral, de 1827.
Como é interessante observar a mudança dos representantes aqui, nesta Casa: a Província do Pará tinha
um só representante, mas também um que valia por
um exército, que era José Joaquim Nabuco Araújo;
o Maranhão, um só representante, que era Barão de
Alcântara; Piauí, um só representante, magistrado; o
Ceará tinha como representante um visconde, um magistrado, um oﬁcial superior do Exército e um eclesiástico; o Rio Grande do Norte, um proprietário; a Paraíba,
um magistrado e um oﬁcial do Exército; Pernambuco:
um magistrado, um proprietário, um magistrado, um
oﬁcial superior do Exército, um general e um médico;
Alagoas, um conselheiro de Estado e um magistrado;
Sergipe: um magistrado; a Bahia, o Visconde de Caravelas, o Visconde da Cachoeira, Visconde de Nazareth, o Barão de Cayrú, Visconde de Pedra Branca e
um magistrado.
Vou falar um pouco do meu Estado, cuja representação era um bispo do Rio de Janeiro, um conselheiro de Estado, dois magistrados.
Então, vemos que a possibilidade de acesso a
esta Casa realmente foi extraordinária. Nós tivemos a
aristocracia. Aqui estava terminando essa situação, mas
os títulos permaneceram. A aristocracia estava presente, assim como a Igreja, a magistratura e o Exército.
Hoje, nós temos uma população aqui defendendo
os interesses da Federação, com representantes os
mais diversos, de todas as proﬁssões liberais, classes
sociais. Gostaríamos que isso não só permanecesse,
mas que esse aprofundamento da representação na
nossa Casa fosse cada vez mais diversiﬁcado, porque o povo brasileiro é um povo com representação
diferenciada.
Sabemos que esta Casa, que é muito diferente
de quando teve a sua primeira representação, ainda
é uma Casa de difícil acesso. Esperamos que esse
acesso se torne cada vez mais democrático.
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Também gostaria de chamar aqui, para fazer
parte da nossa Mesa, o Ministro da Previdência e
também ex-Presidente do Senado Federal, Garibaldi
Alves Filho.
Agora, passo a palavra ao Senador Benedito de
Lira. Com a palavra o Senador. Logo em seguida, falará o Senador Marcelo Crivella.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, autoridades, civis e militares, cumprimento
o povo brasileiro neste momento singular da história
da vida desta Casa, do Congresso Nacional.
O dia é de comemoração e o aniversariante merece efusivos aplausos da sociedade brasileira. Aﬁnal de
contas, o Senado Federal celebra 185 anos de sólida
existência sem que se possa insinuar arranhões em
sua ﬁdelidade ao princípio do respeito à igualdade entre
os Entes Federativos da Nação. Ao zelar pelo compromisso da aliança inaﬁançável entre os integrantes da
Federação, nossa Casa reitera sua tarefa revisora e
ﬁscalizadora, aperfeiçoando as iniciativas legislativas
lançadas pelo Congresso Nacional.
Desde sua fundação – ainda que indiretamente
–, tem exercido papel fundamental na consolidação
da democracia e na estabilidade das instituições. Não
por mera coincidência, o Senado Federal tem sido, ao
longo de quase duzentos anos de existência, um dos
pilares da estabilidade institucional do Brasil. Não há
quem conteste sua importância política, assumindo
atribuições para além das funções estritamente legislativas.
Aliás, o art. 52 da Constituição Federal enfatiza,
com muita propriedade, sua competência ﬁscalizadora
dos atos dos Poderes Executivo e Judiciário, cabendolhe, inclusive, processar e julgar tanto o Presidente da
República quanto os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, quando assim lhe convier. E tal atribuição
exige-lhe, sem dúvida, excelsa responsabilidade institucional do País.
Espinha dorsal do sistema político republicano,
a Alta Casa prestigia a relevância do pacto federativo para a sustentação de um contrato social entre
os cidadãos de cada Estado. Independentemente da
posição do Estado na ordem econômica do País, o
Senado privilegia a noção de simetria, de mútua assistência entre as partes, para a fundação de uma unidade federativa. Trata-se, sem dúvida, de um merecido
respeito ao equilíbrio político entre os integrantes do
pacto nacional.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, logo após
a conquista da independência, a Constituição de 1824,
outorgada pelo Imperador Dom Pedro I, estabelecia a
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criação da instituição senatorial no Brasil. No entanto,
somente em janeiro de 1826, mediante um decreto
monárquico, regulamentou-se o funcionamento desta Casa, fazendo coincidir sua instalação no dia 6 de
maio daquele mesmo ano.
À época, os Senadores eram todos nomeados
pelo Imperador em caráter vitalício. Na legislatura inaugural, a fórmula adotada para composição dos representantes consistia em indicar apenas a metade do
número de Deputados eleitos por cada província. Ao
contrário do Senado, os Deputados eram eleitos pelo
voto do povo desde sua origem no Brasil.
Com a proclamação da República, o Senado adquiriu relevância ainda mais acentuada, uma vez que,
inspirado no modelo grego, caberia aos sábios da Casa
revisora intervir nas tratativas da política a cada instante de instabilidade provocada pelas contingências
dos conﬂitos de interesses sociais. Não por acaso, sob
a égide autoritária do Estado Novo, o Senado se viu
absolutamente cerceado de seus direitos, sucumbindo
ao silêncio trágico da intervenção ditatorial.
Graças aos novos tempos, no pós-guerra, o Brasil
atravessou novamente uma fase de livre organização
política, estimulando o surgimento de grupos mais à
esquerda, ávidos por transformações radicais na estrutura política nacional. Ainda abrigado sob as ornamentais pilastras do Palácio Monroe, o Senado brasileiro cooperou com o projeto Brasília, abdicando de
sua sede litorânea e assumindo os riscos da aventura
no Brasil central.
O delírio da liberdade absoluta durou alguns anos,
o suﬁciente para que a sociedade brasileira percebesse que a nova era político-cultural do País poderia
estar camuﬂando o ingresso abrupto em uma ordem
político-econômica fechada, nos moldes comunistas
de organização institucional. Com a intensiﬁcação
dos embates ideológicos, os militares intervieram, em
1964, na cena política, o que acabou por suspender
as prerrogativas de um Estado democrático de direito
até então em vigor.
Contra tal procedimento institucional, heróis políticos do Brasil inteiro se dispuseram a denunciar as
atrocidades cometidas. Tão logo a resistência política
surgiu, ventos mais lúcidos e críticos começaram a
ventilar os corredores do Congresso Nacional. Nesse
contexto, o Senador Teotônio Vilela – o saudoso menestrel das Alagoas – desempenhou papel crucial na
transição democrática após o ﬁm da ditadura militar.
Participou intensamente das campanhas políticas pela
extinção do regime de exceção e pelo retorno à normalidade constitucional do País.
No mesmo diapasão patriótico, o Senador Rui
Palmeira, a quem o Senado dedicou, em 2010, ho-
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menagem especial no centenário de seu nascimento,
é detentor de uma larga folha de serviços prestados à
democracia brasileira. O compromisso com o ideal democrático jamais lhe faltou, seja em tempo de bonança
institucional, seja em tempo de crise política. Alagoas
é grata à sua dedicação patriótica para sempre.
Srª Presidente, no entanto, ao contrário do que
por vezes indica o senso comum, o Senado Federal
não vive do passado. Em vez de se acomodar às estruturas ultrapassadas de gestão e de ação legislativa, tem, nos últimos anos, adotado uma plataforma
de modernização administrativa invejável aos seus
congêneres na América Latina.
O Portal da Transparência, por exemplo, representa uma inovação institucional tão decisiva quando
crucial à sustentação dos pilares democráticos de nossa República. Não é à-toa que tem por ﬁnalidade veicular informações e dados detalhados sobre a gestão
administrativa e a execução orçamentária e ﬁnanceira
do Senado Federal, compreendendo, entre outros, os
gastos efetuados por seus órgãos, inclusive os supervisionados, bem como suas unidades integrantes.
Outra novidade institucional de ponta absorvida
pelo Senado foi sua responsabilidade pedagógica em
repassar sua madura excelência processual legislativa
para as esferas públicas estaduais e municipais, menos
preparadas para os deveres previstos na Constituição.
Por intermédio do primoroso serviço executado pelo
Interlegis, o Senado descentraliza suas atribuições e
lança programas virtuais de cidadania legislativa nos
rincões mais distantes deste País.
Trata-se de um autêntico e instrutivo espelho institucional, a partir do qual imagens são projetadas nas
diversas unidades legislativas brasileiras, em especial
no seu nível mais elementar, ou seja, nas Câmaras
Legislativas Municipais, com o propósito de transmitir
noções processuais e administrativas indispensáveis
ao bom desempenho das atividades legislativas.
Sem exagero, no aniversário do Senado, o Interlegis merece destaque à parte. Programa desenvolvido
pelo Senado Federal, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, cumpre-lhe
promover a modernização e a integração do Poder Legislativo nas três esferas públicas. Graças ao manuseio
das novas tecnologias de informação, viabilizou-se a
promoção de maior transparência e interação desse
Poder com a sociedade.
Resumo do esforço, mais de três mil Câmaras
Municipais – muitas das quais situadas em cidades
nordestinas – já receberam computadores e impressoras para se ligarem à Internet, usarem o correio
eletrônico e tornarem disponíveis suas informações
a internautas.
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Enﬁm, cabe ao Senado Federal, Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, festejar seus anos de vida, orgulhoso do papel democrático que tem historicamente
desempenhado. Porém, há muito ainda que trafegar
até que se atinjam patamares de excelência, embora, a meu ver, estejamos seguindo o caminho correto.
Enquanto isso, devemos estar preparados para cooperar com o sonho de um Senado Federal melhor
e cada vez mais ciente de seu papel central para a
consolidação dos ideais democráticos da República
Federativa do Brasil.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria,
nesta oportunidade, cumprimentar o Sr. Presidente José
Sarney pelo trabalho que vem desempenhando à frente
dessa instituição da República e dizer a V. Exª que os
parabéns são extensivos não apenas aos Senadores
e à Mesa, mas a toda a sociedade brasileira.
Muito obrigado. (Palmas)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Benedito de Lira,
ilustre representante do Estado de Alagoas.
Com a chegada do Presidente José Sarney, eu
passaria primeiro a palavra a S. Exª, como primeiro
subscritor do requerimento desta homenagem, e depois a Presidência da Casa. Em seguida, concederei
a palavra ao Senador Marcelo Crivella, que já estava
inscrito.
Agora, por favor, Presidente do Senado Federal.
(Pausa)
Vamos fazer uma pequena modiﬁcação. Vou passar a Presidência da Casa ao Senador Sarney, que
prefere ser o último orador. Então, vamos fazer desse
jeito.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Fora
do microfone.) – Se V. Exª me permite, usarei da palavra agora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vamos manter o combinado.
Então, com a palavra o Senador José Sarney,
Presidente do Senado Federal.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Srª Presidente, meus caros colegas Senadoras e
Senadores e autoridades que honram o Senado Federal com suas presenças nesta sessão: eu quis falar,
não como Presidente do Senado, mas como Senador
e como um dos oradores desta sessão.
O Senado completa 185 anos. E eu, que sou
um estudioso da nossa história, da história do Brasil,
destaco que considero que esta Casa foi, sem dúvida
nenhuma, a que mais contribuiu para a formação das
instituições brasileiras.
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A Nação brasileira é uma criação civil, pois ela
não nasceu, como os países da América Espanhola,
de batalhas; ela foi construída dentro de um Parlamento
que desejava construir um Estado de Direito que tivesse instituições baseadas nos direitos civis, nos direitos
humanos, numa organização absolutamente livre.
O Senado brasileiro é, hoje, o segundo Senado
em idade no mundo, porque mais velho que ele só o
Senado dos Estados Unidos, que foi o exemplo para
a criação do Senado da República.
Portanto, tenho uma grande admiração pelo Senado. Sou um estudioso e, num pedaço da minha
vida, logo que aqui cheguei, li muitos dos Anais desta
Casa.
O Senado é uma daquelas instituições que vêm
da antiguidade, e se renova com a criação da democracia representativa. A idéia surgiu do momento em
que o homem resolveu que deveria constituir-se num
Estado, que o povo deveria se autogovernar, criar delegados que exercessem o poder em seu nome. Isso
recomeçou, objetivamente, ainda nas cartas do rei
João, no século XIII, quando ele foi levado a reconhecer que não podia ser rei absoluto, que seu poder não
era aquele que vinha como uma coisa divina, mas que,
na realidade, ele tinha que ter limitações.
Isso vem se concretizar depois, já nos anos de
1688 e 1689, na chamada Revolução Gloriosa, na Inglaterra, no Bill of Rights, no início do Parlamentarismo moderno na Inglaterra, onde o rei reina mas não
governa. Pouco tempo depois se criou, no mundo inteiro, o desejo de que existissem constituições, pactos
nacionais que regulassem a vida das nações.
E, realmente, quando o Brasil deixa de ser colônia, com a vinda de D. João VI , em 1808, para cá, foi
num tempo em que havia uma efervescência mundial
em busca da criação de constituições. A Revolução
Francesa já tinha feito a sua constituição. Nos Estados
Unidos, vigorava a constituição americana. Na Espanha eles começavam com a Constituição de Cádis,
chamada La Pepa, porque justamente foi promulgada
no Dia de São José, no ano de 1812. Ela foi um exemplo naquele tempo, porque ela era uma constituição
absolutamente inovadora em matéria de direitos civis,
de liberdade, quando havia uma consciência mundial
de direito absoluto no qual os reis podiam tudo. E a
Constituição de Cádis foi feita assim. Por isso mesmo,
ela gerou uma confusão muito grande. Ela gerou uma
abertura – usando uma palavra recente – de tal modo
que foi, em 1814, revogada e renasceu brevemente
em 1820.
Foi nesse tempo que o Brasil, em meio a essa
vontade constitucional, vem e deseja também ter a
sua constituição. Em Portugal, já tinha sido convocada
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uma constituinte, as Cortes. Compareceram até muitos
brasileiros. Antonio Carlos de Andrada, Diogo Antônio
Feijó, José Martiniano de Alencar, Nicolau de Campos Vergueiros, futuros senadores, foram deputados
às Cortes Portuguesa. Fizeram uma constituição que
eles queriam que fosse chamada liberal.
As bases dessa constituição portuguesa foram
juradas por D. João VI, que vai de volta para Portugal
e aqui deixa para o seu ﬁlho o trono. E a primeira coisa
que este pensa é justamente em fazer uma nação. José
Bonifácio, que é chamado com justiça o Patriarca da
Independência, não veio com D. João VI. Ele chegou
aqui em 1819. Era um homem extremamente esclarecido, era secretário perpétuo da Academia de Ciências
de Lisboa, conhecia a Europa inteira, era um grande
professor, e ele então trazia, com a sua inteligência
estruturada, a ideia do que era uma nação que vivesse
sobre a égide das leis e não dos homens.
Então, José Bonifácio, já antes da Independência – a Independência veio a ser em 7 de setembro
–, já em junho de 1822 convocava uma assembléia
constituinte, e em agosto comunicava às nações a independência do Brasil. Essa assembléia constituinte
veio a se reunir em 1823, e ela examina um anteprojeto de autoria do próprio Antonio Carlos – que tinha
vindo da representação na constituinte portuguesa –, e
seria uma constituição extremamente importante para
o Brasil. Quem lê os anais da Constituinte de 1823,
ﬁca vendo como este país pôde ser construído com a
vontade de ser um país de liberdades.
Se discutia, nessa constituinte… – vou fazer um
parênteses – ninguém sabia o que era aqui o constituinte, a constituição. Lembremos do Brasil de 1823. Os
convocados, deputados constituintes, vinham a cavalo,
amarravam seus cavalos ali na porta de onde se reuniam, na Cadeia Velha, e eram homens que não tinham
instrução. E, a partir daí, eles se reúnem e discutem
universidades num país que não tinha escolas. Onde
fazer uma universidade? Eles falavam em liberdade,
habeas corpus, num país que tinha um rei que mandava
enforcar todo mundo, falando que fazia assim por ser
benigno. Então, essa gente discute uma constituição,
também sob o ponto de vista econômico, liberal, porque o Cairú, que tinha lido Adam Smith, também era
muito liberal e estava na Constituição de 23.
Diante disso, o Imperador, que se dizia liberal,
mas que no fundo era absolutista, fechou a Constituinte e fechou dizendo que ia fazer uma constituição
“duplicadamente mais liberal” da que tinham os constituintes examinado. Mas há dois episódios do fechamento da Constituinte. Acaiaba de Montezuma pede
uma retiﬁcação nos anais: “Eu disse que o Sr. Ministro
do Império, por estar ao lado de Sua Majestade, me-
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lhor conhecerá o ‘espírito da tropa’, e um dos senhores secretários escreveu ‘o espírito de Sua Majestade’,
quando não disse tal, porque deste não duvido eu.” E,
quando a Constituinte é fechada, Antônio Carlos chega na porta e vai saindo, tira o chapéu em saudação e
diz: “Sua Majestade, o canhão”: eram os canhões que
fechavam a Constituinte.
Vem a Constituição de 24, que é feita por homens que tinham, alguns deles, participado da constituinte, mas sobretudo por Carneiro de Campos, Vilela
Barbosa e Maciel da Costa. Eles foram os autores da
Constituição que mais tempo durou no Brasil. Realmente, ela foi uma Constituição que organizou o País.
E, quando ela organiza o País, convocam-se eleições
para a Câmara e para o Senado. Em 1826, instala-se
o Senado. O Imperador comparece, pela primeira vez,
à abertura do Senado. E o Senado, desde essa data,
funciona – embora fechado algumas vezes durante a
República – como uma Casa extremamente importante
para a construção do Brasil. Basta dizer que todos os
32 Gabinetes do Império foram presididos por Senadores, por 23 Senadores, pois alguns cheﬁaram mais
de um gabinete. Prudente de Morais, Campos Sales,
Nilo Peçanha, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luís, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek,
Tancredo Neves, Fernando Collor de Mello, Itamar
Franco, Fernando Henrique Cardoso e eu, Presidentes
da República, estivemos neste Senado. E se falarmos
hoje nesta Casa, temos três Ex-Presidentes da República, temos mais de 20 Ex-Governadores, Ministros
de Estado, e esta Casa continua a ter o prestígio que
ela tem nacionalmente.
O Senado passou por diﬁculdades. Foi dissolvido,
fechado, várias vezes. Por Deodoro da Fonseca. Pela
Revolução de 30 e Getúlio Vargas. Pelo regime militar.
Mas a tudo resistiu e resiste.
Num único momento não tivemos o Senado entre
as instituições nacionais: foi o interregno da Constituição de 37, a Polaca, período mais negro da história do
Brasil, em que vivemos sob o governo de um homem,
e não das leis. Esse exemplo devemos ter sempre em
mente quando se fala no ﬁm do Senado Federal. O
Senado é a garantia da democracia.
Identiﬁco muito essa campanha contra o Senado ao fato de ele ser uma Casa forte, a quem o Brasil
deve muito com relação à sua construção.
Em um momento em que se procura fragilizar as
instituições no Brasil, ataca-se muito o Senado, porque
aqui continuamos a ser uma fonte permanente de ajuda ao Brasil. Os homens desaparecem, mas a nossa
Instituição tem sido uma parte da construção do Brasil
e continua atualizando-se a cada dia.
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Ontem, colocamos no Brasil algo pioneiro, que foi
a televisão digital do Senado Federal em quatro canais,
com televisão aberta para o Brasil inteiro no momento
em que colocamos o Senado velho, mas muito novo,
tentando renovar-se, porque é o momento que ele vai
para a internet, ele vai para a criação de call center,
que temos aqui. Temos mais de um milhão de acessos
na nossa agência de notícias. Temos televisão, rádio,
jornal – e, a cada dia, procuramos modernizar esta
Casa para estar com o seu tempo.
Tenho uma profunda admiração por esta Casa.
Todos nós devemos ter. Se o povo brasileiro, cada um
dos brasileiros, estudasse a história do Senado ao longo
dos tempos, iria veriﬁcar o que ele já fez pelo Brasil.
Quando se fala da Lei Áurea, da libertação dos
escravos, foi no Senado que ela teve a sua solução
ﬁnal. À uma hora da tarde do dia 13 de maio de 1888,
ela foi votada. Já às três horas a Princesa Isabel assinava a lei aqui votada.
Aqui dentro do Senado discutimos sobre os erros e os acertos das questões platinas, da Guerra do
Paraguai. Aqui dentro do Senado discutimos também
a toda a política exterior brasileira. Aqui dentro do Senado nós discutimos e resolvemos os maiores problemas do Brasil.
A esta Casa – dizia Capistrano de Abreu – nós
devemos a unidade nacional, porque o Senado é a
Casa da duração. Assim dizia Benjamin Constant.
Esta é a Casa do equilíbrio, porque aqui há um sinal
da vitaliciedade, que vem daquele tempo do velho
Senado, e o Brasil tinha uma noção de permanência,
de que não era uma Casa transitória. Talvez por isso
ela se completasse entre o Senado e o Conselho de
Estado, disse Capistrano, e através deles se ﬁzesse
a unidade nacional.
Veio a República, quando se cria o Senado moderno. A nossa imagem era o Senado americano. Como
nasceu o Senado americano? Ele nasceu quando os
constituintes de Filadélﬁa estavam reunidos e, como
eram descendentes de ingleses, e tinham a concepção das instituições inglesas, ﬁcaram com um problema: como nós vamos ter, numa federação, uma casa
dos lordes? Porque, na Inglaterra, havia a câmara dos
comuns e a casa dos lordes. Foi uma discussão tão
candente que o Madison, se não me engano, disse:
“Nós não estamos entrando em acordo, vamos rezar
– porque eles eram muito religiosos –, nós passaremos a noite rezando e, de manhã, vamos resolver
essa questão.” Eles voltam no dia seguinte e propõem
que se estabeleça um compromisso: o Senado teria
representação igualitária, a Câmara representação
censitária. O que eles chamavam de Senado, que era
uma palavra antiga? Nos moldes modernos, era um
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organismo que mantivesse a federação. Quer dizer, os
Estados Unidos, que eram muitos países independentes, se uniam todos, cada um tendo um representante,
dentro de um órgão no qual todos os estados, sendo
diferentes, passariam a ser iguais. Então, eles participariam da nação. O Afonso Arinos, até brincando sobre
isso, dizia: “O Senado foi uma criação de Deus, porque
rezaram e, no dia seguinte, os constituintes voltaram
com a ideia do Senado.” Realmente, esta é a função
do Senado: de integridade, do conceito de federação,
do conceito de unidade nacional.
E hoje, quando o Brasil cresceu, desenvolveuse, tornou-se o País que é, nós só temos o Senado
como a expressão da unidade nacional, porque aqui,
em todos os Estados, nós somos todos iguais: três
representantes de cada Estado. Não há diferenças. O
centro-sul, por exemplo, tem a hegemonia política, tem
a hegemonia econômica, tem a hegemonia de recursos humanos. O único ponto de coesão é o Senado
Federal, no qual todos somos representantes iguais de
cada um dos Estados. Aqui nós defendemos o menor
Estado que seja. Aqui o senador defende uma lei na
qual seu estado não pode ser prejudicado; isto assegura a unidade nacional. E é isso que nós somos. É
isso que nós devemos saber. É isso que nós devemos
compreender.
Nessa função hoje só resta no País o Senado
como representante da Federação, como instituição
da Federação e da unidade nacional, porque, no resto,
o país é absolutamente dividido, ele é absolutamente
polarizado. Alguns Estados são mais ricos, tem maior
papel na parte da educação, na parte da tecnologia,
na parte do crescimento, na parte das decisões nacionais, mas aqui dentro do Senado não; aqui, nós temos
a unidade nacional, em que todos somos iguais.
Por isso, a nossa Constituição diz que quatro coisas são imutáveis: a Federação, o voto direto, secreto,
universal e periódico, a separação dos Poderes e os
direitos e garantias individuais. Portanto, é nesse sentido que quero saudar os 185 anos do Senado Federal,
tendo a felicidade de ser seu Presidente, para dizer
que ele é uma Instituição em que todos nós, somados,
somos menores do que a Instituição Senado.
Muito obrigado. (Palmas)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Parabéns, Presidente do Senado, José Sarney,
pelo magníﬁco discurso com que nos brindou, pela
erudição, pela cultura, e, eu acrescentaria, Presidente,
pelo entusiasmo que o senhor tem pela Casa e que
demonstrou com suas palavras.
Passo a palavra ao Senador Presidente do Senado e ao Exmº Senador Marcelo Crivella.
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A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Crivella com a palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidente.
Parabéns a V. Exª pelo lindo discurso!
Srs. telespectadores da TV Senado; Srs. ouvintes
da Rádio Senado, Sr. Presidente; Srª Senadora Marta
Suplicy; querido Ministro e Senador desta Casa Garibaldi Alves; Ilustres membros das Forças Armadas,
que nos visitam; Senhoras e Senhores, nós hoje celebramos 185 anos do Senado Federal.
Eu gostaria de falar, numa retrospectiva muito
ufanista, da nossa Instituição, desde aquelas páginas
encantadoras, escritas com beleza, com o heroísmo
dos missionários, passando pela epopéia das bandeiras, onde os garcias, os raposos, os bartolomeus
buenos, os fernãos dias, a golpes de tenacidade e bravura, rasgaram a mata Atlântica, subiram e desceram
milhares de serras, fugiram da onça, mataram a cobra,
entraram pelo sertão, atravessaram o Planalto Central,
o Pantanal, e balizaram uma das maiores geograﬁas
do mundo, até chegar aos sonhos de liberdade de Frei
Caneca e de Rui Barbosa, que o nosso príncipe, resoluto e audaz, concretizou, cunhando a legenda bela e
estupenda da nossa independência.
Precisamos lembrar que as nacionalidades dependem muito da nossa conﬁguração física, dos acidentes imprevisíveis e misteriosos, da sua formação,
da nossa formação, mas sobretudo não há notícias na
História de que nenhuma nação haja se transformado
numa nação rica, poderosa e inﬂuente no mundo sem a
presença de seus líderes, sábios, generosos, dos seus
condutores clarividentes, proféticos. E, mercê de Deus,
desses líderes, está repleta a nossa história.
Presidente Sarney, numa retrospectiva, numa
cronologia impecável... Apenas, Presidente, como
humilde discípulo, com todo o constrangimento, com
todo pudor de quem se considera seu aluno, eram
evangélicos; não católicos. E V. Exª lembra bem, aliás
já fez parte de um discurso seu, que no dia seguinte,
após a noite de oração, eles decidiram que o Senado
americano ia representar as províncias. Eram treze;
vinte e seis Senadores. Já tinham a Câmara dos Comuns e alguém perguntou: “Mas Jefferson, vale a pena
gastarmos dinheiro com isso? Nós já enfrentamos a
guerra da independência. Nós temos problemas. E ele
estava tomando uma xícara de chá, e é costume dos
ingleses colocar um drop of milk para esfriar; e ele
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disse: “O Senado é para isso. É para esfriar”. Lembra
disso, Presidente?
Presidente, eu acho que aqui nós, que somos
essa imensa forja onde se retempera o espírito da
brasilidade, nesse sentido do equilíbrio, porque aqui
todos os Estados são iguais. O nobre Estado de São
Paulo, locomotiva do País, tem o mesmo número de
Senadores que um Estado pequeno como o Acre.
Nós temos na vocação, na índole, na gênese, esse
princípio de acalmar as coisas, de esfriar as coisas, de
ponderar novamente, de pensar de novo, de reescrever. E o Senado tem se apequenado nesse espírito,
porque as medidas provisórias chegam aqui sempre
na data de vencimento. E o Brasil perde. A nossa nacionalidade perde e perdemos nós todos.
Nos 185 anos do Senado Federal, eu chamo a
Nação a reﬂetir sobre a instituição que tem; sobre a
importância dela. É triste ver o vilipêndio constante do
Senado e dos Senadores. As iniciativas que aqui tomamos muitas vezes são completamente distorcidas
nesse dilúvio de ódios e paixões que são as sociedades
modernas, quando nós não somos como o Executivo;
não somos como o Judiciário.
A mídia sabe que há instrumentos nos outros
Poderes. Nós somos um Poder pacíﬁco. Aqui entram
milhares, centenas de milhares de pessoas. Aqui falam
todos. Aqui não se cala a voz de ninguém. Os gabinetes
são abertos. Aqui existe o espírito da democracia. E
talvez seja isso a maior aﬁnidade e a maior identidade
que temos com o nosso povo, com o povo brasileiro,
que sustenta esta Casa, embora aqui, no Congresso
Nacional, já tenha havido muita discussão de o Brasil
se tornar, como está acontecendo na maioria dos países, uma nação unicameral.
Mas venho aqui, Sr. Presidente, renovar toda
minha fé no espírito do Senado Federal, na nossa vocação, no destino que temos – cada um de nós – traçado pela liberdade que nos garante a Constituição
Brasileira e, sobretudo, pelo respeito ao direito, pelo
culto à liberdade, pela generosidade cristã da nossa
alma e por esse instinto que temos de sermos todos
brasileiros. Aqui nesta Casa e não em outro lugar, no
Congresso, mas especiﬁcamente no Senado Federal,
nos debates, nas nossas discussões, à luz da nossa
história tão rica e tão bonita e com a felicidade de ter
líderes que também sofreram tanto, que passaram por
angústias que, para nós, outros Senadores, têm sido
uma lição. Um calvário constante. É impressionante
o preço que se paga para se ter a honra de servir ao
povo no Senado Federal. É um preço alto. Aliás, que
o diga Juscelino; que o diga o próprio José Bonifácio,
Patriarca da Independência, que depois foi exilado; que
o digam tantos outros brasileiros que passaram, que
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imaginaram, que sonharam com o Senado Federal e
que pagaram um preço tão alto. Mas nenhum preço
é tão alto quando celebrado com ardor cívico no altar
da nossa Pátria, e esta Casa tem sido um altar da Pátria. Creio, Sr. Presidente, que, juntos, haveremos de
construir o Brasil dos nossos sonhos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Crivella, agradeço a V. Exª, inclusive a
sua gentileza de recordar que os Constituintes eram católicos dissidentes, evangélicos, vamos dizer assim.
Eu queria dizer que Jefferson não foi Constituinte
de Filadélﬁa. Ele estava na Europa. Quando ele volta
da Europa, é que ele pergunta para que serve o Senado, e aí há esse episódio que o Senador Crivella
contou aqui: foi no pires, em que o Madison disse a ele
“é para isso, precisamos de duas Casas, a função do
Senado é esfriar”. Na realidade, o Jefferson é autor da
Emenda nº 1, que é a emenda que criou a liberdade
de imprensa, mas ele, infelizmente... Acho que, com
seu brilhantismo, ﬁgura solar da humanidade que ele
era, ele teria dado uma grande contribuição durante a
Constituinte, se ele lá estivesse. Mas estamos todos
de acordo? Quero que, nos Anais, não ﬁque nem um
equívoco, nem outro, porque, uma vez, reconheço que
talvez eu tenha falado aqui que foi o Jefferson, mas é
porque a memória de alguma idade já tem... Como eu
estava dizendo “segundo me lembro”, pode até não ser
sido o Madison, mas a minha impressão é a de que foi.
Eu desejava prestar esses esclarecimentos à Casa.
Com a palavra o nobre Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Sr. Presidente, Senador José Sarney, que quero cumprimentar pelo brilhante pronunciamento feito há pouco, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
convidados, autoridades aqui presentes, poucos anos
depois de proclamada a Independência, instalava-se o
Senado do Império. Pode-se aﬁrmar que, desde aquele distante maio de 1826 aos dias de hoje, esta Casa
soube aproximar-se da Nação, identiﬁcar-se com os
mais legítimos interesses nacionais e, acima de tudo,
desempenhar papel decisivo para a estabilidade política do País.
Não há acontecimento importante algum na história política brasileira que não tenha contado com a
participação do Senado, muitas vezes na condição
de protagonista. Uma característica, sobretudo, tem
acompanhado sua trajetória ao longo destes 185 anos.
Reﬁro-me à vocação para ser a instância estabilizadora da política nacional, agindo, no mais das vezes, na
busca de solução para os mais diversos tipos de con-
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tenciosos, aparando arestas e preferindo a construção
de pontes – que unem – à de muros – que separam.
Com efeito, Sr. Presidente, foi assim que o Senado
do Império agiu no sentido de consolidar as instituições
do nascente Estado Nacional. Entre seus integrantes,
particularmente nas tensas décadas de 1820 a 1840,
marcadas por verdadeiras guerras civis que ﬁzeram
das regências um período de tensa gravidade política,
estavam algumas das mais sólidas lideranças nacionais
que se empenharam na preservação da integridade
territorial e política do País.
Creio residir nesse aspecto, Sr. Presidente, o
maior feito da elite política brasileira, muito bem representada pelo Senado, no pós Sete de Setembro
de 1822. Coube a ela construir e conduzir toda uma
engenhosa estratégia, que, ao ﬁm e ao cabo, manteve
a integridade do Brasil. Trata-se de feito incomensurável, particularmente quando nos lembramos da fragmentação absoluta que tomou conta da antiga área
de colonização espanhola na América, dando origem
às inúmeras repúblicas latino-americanas nossas vizinhas.
Não nos esqueçamos, ainda, dos movimentos
armados que, explodindo nas mais distintas regiões
brasileiras, muitas vezes representavam o repúdio à
autoridade central, situada no Rio de Janeiro, e até
mesmo a intenção deliberada de proceder à independência das respectivas regiões. Movimentos como a
Confederação do Equador, Cabanagem, Sabinada,
Balaiada e a Farroupilha – esta, perdurando por dez
anos! – em larga medida, convulsionaram o País, e,
em alguns deles, o espírito separatista se fez nitidamente vigoroso.
Daí, o signiﬁcado da ação dos políticos brasileiros do Império, notadamente dos membros do Senado, voltada para o encaminhamento de soluções para
esses e outros conﬂitos.
De igual modo, Sr. Presidente, a mais dramática
questão social que marcou a trajetória do Império, a
escravidão, teve no Parlamento o palco apropriado à
sua discussão. Por mais que se possa criticar a lentidão do processo que pôs ﬁm à escravidão, foi no
Parlamento – portanto, na Assembleia e no Senado
– que se debateu exaustivamente todo o processo
abolicionista. Foi aqui que se chegou gradualmente,
após verdadeiras batalhas legislativas, às leis que extinguiram o tráﬁco de escravos. A despeito de todas
as falhas, cujos efeitos até hoje sentimos, foi aqui que
se assegurou a extinção formal do trabalho compulsório, com a Lei João Alfredo, mais conhecida como
Lei Áurea, de 1888.
Derrubada a Monarquia, instaura-se no Brasil
um regime republicano fortemente calcado na exitosa
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experiência norte-americana. Dois dos aspectos mais
deﬁnidores da República brasileira sempre foram o
presidencialismo e o federalismo. Desses, coube ao
Senado Federal, historicamente, assegurar a plenitude do caráter federativo do Estado brasileiro. Não
teria obtido êxito a Política dos Estados, mais conhecida como Política dos Governadores, implantada por
Campos Sales e que vigorou por toda a República Velha, sem a presença legitimadora do Senado. Como
instância representativa das forças políticas estaduais,
o Senado agia como uma espécie de ﬁador do pacto
que unia a Presidência da República aos governos
estaduais, assegurando o que hoje chamamos de governabilidade.
Os anos 1930 e a metade inicial dos anos 1940
foram de profunda crise do liberalismo, seja em termos econômicos, seja em termos políticos. O Brasil
não fugiu à regra geral. Num contexto de declínio e
de radical perda de prestígio da democracia representativa, a Era Vargas, entre 1930 e 1945, expressou a
crescente hipertroﬁa do Poder Executivo e da União.
Com o Estado Novo, o Legislativo simplesmente deixa
de existir e, seguindo a tendência do totalitarismo em
voga, elimina-se o federalismo.
A experiência democrática que o Brasil conhece
a partir de 1946, com a posse do Presidente eleito pelo
voto popular e, principalmente, com a promulgação da
nova Constituição, conferiu ao Senado, uma vez mais,
a função estabilizadora do regime. De maneira explícita, reservou-lhe a função de Casa revisora. Em geral,
no transcurso desse período de 19 anos, o Senado
Federal tentou saídas para as crises políticas que se
avolumavam, nem sempre com sucesso. Do suicídio
de Vargas, em 1954, ao golpe de Estado de 1964, da
crise suscitada pela eleição de Juscelino, em 1955, ao
golpe mal-sucedido da renúncia de Jânio, em 1961, o
certo é que o Senado participou ativamente de todos
esses episódios.
Por certo que, em determinadas ocasiões, felizmente raríssimas, a Instituição apequenou-se. Como
exemplo, poderia lembrar a fatídica sessão de 1º de
abril de 1964, quando o Presidente Auro de Moura Andrade declarou a vacância do Poder Executivo quando o Presidente João Goulart, acuado pelas forças
golpistas, ainda se encontrava em território nacional,
precisamente em seu Rio Grande do Sul.
Relativamente ao regime militar, dos seus 21 anos
de vigência, creio ser conveniente distingui-lo em duas
fases. Nos primeiros dez anos, é total a supremacia
do Executivo sobre os demais poderes, formalmente
mantidos, mas vivendo sob a espada de Dâmocles do
arbítrio, que podia cassar mandatos eletivos, suspender direitos políticos e aposentar compulsoriamente
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os membros da Magistratura. Munido dos poderes
excepcionais que lhe conferiam os Atos Institucionais,
dos quais o de número 5 atingiu a quintessência do
autoritarismo, e surfando na onda do milagre econômico, entre 1969 e 1973, o regime militar mutilou a
democracia, subtraindo-lhe, quase que integralmente,
a seiva que a nutria: o Poder Legislativo.
Mas foi deste Senado, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que partiu a reação política ao regime de
força. Depois de duas vitórias avassaladoras da Arena,
partido de sustentação política do regime, em 1970 e
1972, a anticandidatura dos gigantes da resistência
democrática Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, em 1973, abriu o caminho para a emocionante
vitória oposicionista nas eleições de 1974.
Em número de votos, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, a vitória coube ao
MDB, sigla que abrigava a oposição consentida. Nesta Casa, especiﬁcamente, das 22 cadeiras em jogo, o
MDB conquistou 16.
Ademais, um arenista das Alagoas, o menestrel
Teotônio Vilela, tão logo empossado, aproxima-se e
passa a integrar as hostes oposicionistas.
Um sopro de renovação varreu o Senado da República, o qual, a partir daquela eleição de 1974, assumiu o honroso posto de centro dos grandes debates
políticos nacionais.
Da legislatura iniciada em 1975 em diante, esta
Casa passou a protagonizar debates memoráveis.
Posições ideológicas antagônicas não inviabilizaram
o debate de ideias, muito menos impediam que prevalecessem a civilidade e o respeito mútuo. Senadores
como Itamar Franco, Marcos Freire, Saturnino Braga,
Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, Franco Montoro,
Petrônio Portela, Mário Covas, Tancredo Neves, Nelson
Carneiro, Josaphat Marinho, José Sarney, Pedro Simon,
Jamil Haddad, Darcy Ribeiro e Jefferson Péres, entre
tantos outros, marcaram passagem pelo Parlamento.
Nomes que deram sua contribuição para que esta Casa
tivesse papel preponderante no processo de transição
do regime militar ao poder civil e em sua consolidação
como centro do debate político brasileiro.
Ao encerrar este pronunciamento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reitero minha mais profunda convicção de que o atual Senado saberá honrar o
que de melhor recebeu como herança de uma trajetória quase bicentenária. Uma herança que remonta a gente ilustre, da estirpe de Bernardo Pereira de
Vasconcelos, Duque de Caxias, Rui Barbosa, Pinheiro Machado, Luís Carlos Prestes. Para tanto, ele terá
que demonstrar disposição para o trabalho, coragem
para enfrentar desaﬁos, sensibilidade para auscultar o
povo e determinação para debater temas controversos.
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Por ﬁm, mas não menos importante, que este Senado
não perca jamais a vontade de abraçar o novo e que
se entregue, de corpo e alma, à tarefa de construir um
Brasil melhor! E que seja para todos!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Como último orador, temos a palavra do Senador
Randolfe Rodrigues.
Perdão, tem o Senador Wilson Santiago, que está
inscrito também para falar.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador José Sarney; Srª Vice-Presidente, Senadora Marta Suplicy; Senadora Vanessa
Grazziotin, demais Senadoras, demais Senadores presentes, autoridades, proﬁssionais da imprensa, minhas
senhoras e meus senhores, não deveria, nesta tarde
de hoje, acrescentar nada além de tudo aquilo que
falou o nosso Presidente José Sarney, mas a missão,
na verdade, nos obriga não só a nos posicionarmos,
mas também a demonstrarmos a esta Casa não só a
importância do Senado Federal na vida democrática,
como também a instituição, o que fez, a sua própria
história e, além de tudo, o que tem a fazer em favor
do nosso Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, a comemoração dos
185 anos do Senado Federal nos leva a uma reﬂexão
sobre a história, a missão e o papel desempenhado
pelo Senado, principalmente na construção de nossa
democracia e na solução das grandes questões nacionais.
Nestes quase dois séculos de existência, o Senado Federal enfrentou grandes diﬁculdades políticas,
graves problemas institucionais, governos autoritários,
mas também passou por períodos em que predominaram a democracia e o desenvolvimento econômico,
como nos anos dourados do Governo de Kubitschek.
Aqui, grandes vultos e grandes lideranças políticas nacionais atuaram e contribuíram para a construção de nossa democracia e para a formação de uma
sociedade mais livre, justa, soberana e solidária.
Aqui, foram debatidos os grandes temas e as
grandes questões nacionais, como a independência
do País, os direitos humanos, a autodeterminação
dos povos, a igualdade entre os Estados, a solução
pacíﬁca dos conﬂitos, o repúdio ao terrorismo, ao racismo e a todas as formas de discriminação e de exclusão social.
Homens e mulheres, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, da mais alta capacidade e da maior competência política e administrativa formam o Senado e
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aqui contribuem para o desenvolvimento social e econômico do nosso Brasil.
O Senado é, antes de tudo, uma escola de democracia, de civismo, de federalismo, de pluralismo
político e de defesa dos direitos sociais e individuais,
da liberdade, da igualdade, da justiça e da harmonia
social.
A contribuição do Senado para a estabilidade
política do País tem sido decisiva desde o tempo do
Império, em que os Presidentes do Conselho de Ministros eram, em sua maioria, Senadores.
Com a Proclamação da República, em 1889, e
a instituição do presidencialismo e do federalismo, o
Senado Federal passou a exercer sua missão, demonstrando sua importância e força política, principalmente com as lideranças exponenciais de Rui Barbosa e
Pinheiro Machado.
O Senado é o garantidor do pacto federativo,
ao longo de nossa história recente, mesmo com as
diﬁculdades decorrentes dos períodos históricos de
regimes autoritários.
Esta Casa Alta, Sr. Presidente, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, conseguiu defender e preservar o
pacto federativo, apesar das bruscas mudanças ocorridas em nosso ordenamento jurídico, sob a égide das
Constituições Federais de 1946, de 1967, de 1969 e
de 1988.
Esta Casa do Parlamento conviveu com diversos sistemas partidários, passando por um sistema
multipartidário, em 1947, extinto em 1965. Passamos
do pluripartidarismo para o bipartidarismo – com a
chamada “oposição consentida” –, voltamos ao multipartidarismo limitado e chegamos ao atual modelo de
multipartidarismo quase ilimitado. É isso que estamos
testemunhando.
A competência, a experiência política e o amplo
conhecimento institucional dos Senadores permitiram
que o Senado conseguisse dar um mínimo de estabilidade política em períodos históricos de grande turbulência e instabilidade das diversas instituições da
sociedade brasileira.
O Senado Federal tem sido fundamental ao encontrar caminhos e soluções para um País que realizou uma revolução demográﬁca e social, nos últimos
setenta anos, passando de 7,5 milhões de eleitores,
em 1945, Senadora Marta Suplicy, para mais de 135,8
milhões de eleitores, constatados nas últimas eleições,
de 2010.
Além disso, contribuímos decisivamente para a
construção de um processo de modernização de nossa sociedade, que passou de um País eminentemente
agrícola, com 75% dos habitantes vivendo no campo,
para uma sociedade com elevado índice de industria-
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lização, com 80% da população hoje vivendo nas cidades, e todos nós testemunhamos isso.
O Senado Federal tem dado uma contribuição decisiva para que a sociedade brasileira tenha uma ampla
classe média, um grande mercado de trabalho e um
sistema de seguridade social bastante abrangente. E
é tudo isso que estamos testemunhando e vivenciando
nos últimos anos, graças a esta Casa, graças ao seu
povo e graças, sim, à sua representação política.
Sr. Presidente, Senador José Sarney, repito: a crise de conﬁança da população brasileira em relação ao
Legislativo pode ser equacionada com os instrumentos
democráticos e institucionais existentes, como maior
transparência, maior abertura dos partidos políticos,
com maior utilização dos meios de comunicação social
e maior aproximação entre o Congresso Nacional e a
sociedade brasileira.
É disso que todos nós, esta Casa, a classe política
tem de se conscientizar. A aproximação do Congresso com a sociedade, possibilitando que todos falem
a mesma linguagem, que todos pensem da mesma
forma, é uma solução que temos dos últimos tempos,
dos últimos momentos, para de fato fazer com que o
povo brasileiro reconheça, a cada dia, a cada hora e a
cada instante, o poder, a credibilidade e, além de tudo,
a contribuição que o Senado Federal tem a fazer em
favor do próprio povo brasileiro.
Tenho plena convicção, Sr. Presidente, de que o
Senado Federal não faltará ao povo brasileiro e cumprirá ﬁelmente sua missão constitucional de defesa
da Constituição e de preservação do federalismo no
Brasil. É em tudo isso que nós, de fato, acreditamos.
É o que esperamos e testemunhamos.
Para encerrar, Sr. Presidente José Sarney, V. Exª,
que é um dos exemplos desta Casa, não só pela sua
própria história, não só pelos seus próprios pronunciamentos e, além de tudo, como escritor que V. Exª é, mas
pela experiência de V. Exª. O exemplo que V. Exª deu,
Senador José Sarney, como Presidente da República,
no pior momento da história do Brasil, de incerteza,
de insegurança, de instabilidade democrática... V. Exª
abriu mão de um ano do seu mandato para, com isso,
concretizar e, além de tudo, estabilizar a democracia
no Brasil, num período de transição, num período que
necessitava de credibilidade, num período em que todos nós reconhecemos que, graças às decisões de
V. Exª, ao posicionamento de V. Exª como Presidente
da República naquele instante, antes como Senador
e hoje como Senador... Cada vez mais, V. Exª engrandece esta Casa, fortalece esta Casa, exempliﬁca esta
Casa. No exemplo de V. Exª, teremos condições de
nos espelhar e, com certeza, de dar ao Brasil uma boa
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perspectiva de um dia melhor e de um futuro melhor
para a nossa democracia.
Agradeço, enﬁm, a todos e tenho certeza de que,
acreditando nisso, em tudo que realizei, que descrevo
e que digo até este instante: teremos condições, juntos, se Deus quiser, de fazer aquilo que, na verdade,
a população brasileira espera e merece de cada um
de nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Wilson Santiago. V.
Exª foi muito generoso comigo.
Concedo a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, Presidente do Senado Federal, Presidente do Congresso Nacional, Srª
Vice-Presidente, Senadora Marta Suplicy, Senadora
Vanessa, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, autoridades aqui presentes, saúdo também meu querido amigo
Maximilien, permita-me assim chamá-lo, Embaixador
da República Bolivariana da Venezuela, que também
prestigia esta sessão. Sr. Presidente sempre lhe destaco a minha condição de historiador, mas não estarei
aqui à altura da perfeição e da riqueza de detalhes do
relato histórico que V. Exª fez sobre o Senado desde
a sua instituição.
Quero aqui só acrescentar ao que já foi dito pelo
conjunto de colegas Senadores sobre estes 185 anos
de instalação do Senado; lembrar que esta Casa foi
instituída logo após a Independência. É uma das primeiras instituições a surgir em nosso País após a Independência, e vejam o caráter singular que trouxemos
ao mundo ao instituirmos o Senado.
Ao instituirmos o Senado, em 1826 – queria aqui,
Presidente, cumprimentar V. Exª pela publicação do documento histórico relevante, da mais alta importância
para nós a publicação do primeiro Regimento Interno
do Senado e do primeiro Regimento Interno da então
Assembleia Geral do Império, de 1827, que é a antecessora histórica da nossa Câmara dos Deputados.
Documentos como esses são um brinde para aqueles
que necessitam se deleitar sobre a pesquisa histórica.
Mas dizia: a nossa instituição Senado foi sob a égide
de um Estado unitário. Vejam que, sob a égide de um
Estado unitário, não é característico desses a existência
do bicameralismo. O bicameralismo é uma invenção,
é uma criação e, muito já foi ressaltado aqui, a partir
do advento da primeira República Federativa moderna
que é a República dos Estados Unidos da América.
E muito aqui se falou, o Presidente aqui citou os pais
fundadores, founding fathers, da República americana.
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Aqui se citou Jefferson, aqui se citou Madison, aqui
nós podemos citar Washington e o conjunto dos pais
fundadores da primeira experiência de República Federativa que temos conhecimento no mundo.
Lá se justiﬁcou o surgimento do Senado para garantir a Unidade Federativa após o advento da Independência para que aquelas antigas colônias inglesas que
se levantaram sob o jugo inglês continuassem unidas
sob o status de uma Federação; uma instituição em
que o conjunto dessas antigas colônias abria mão de
sua soberania, mas mantinha a sua autonomia.
Foi nesse desenho arquitetônico, foi nessa arquitetura norte-americana, que surgiu a necessidade da
instituição do Senado. Na nossa Independência, em
1822, surgimos como uma Monarquia constitucional
hereditária. Não tivemos a constituição de Estados Federados, mas, sim, de províncias. Tínhamos, então, o
estabelecimento de um Estado unitário.
Não havia, em tese, a necessidade de uma Casa
para o equilíbrio federativo como outrora havia surgido
na independência dos Estados Unidos da América. Mas
compreenderam, da mesma forma, os fundadores do
nosso País que necessitávamos de ter uma Casa que
apurasse – e esta é a primeira característica de surgimento do nosso Senado – o debate legislativo.
Nesta Casa, completando hoje 185 anos, passaram por aqui – e vou cometer injustiça, porque não
citarei todos os nomes das inúmeras personalidades,
da nossa experiência como Nação independente, que
passaram pelas cadeiras do Senado, seja no Império, seja no Senado da República – Joaquim Nabuco,
o Marquês de Queluz, Barão de Cairu, Machado de
Assis, Mauá, Rui Barbosa ou mais contemporaneamente, sob a República, Teotonio, Tancredo Neves e
Marcos Freire.
Esta Casa conseguiu, ao longo desse tempo,
passar pelas diferentes experiências – e aqui me permita os nossos colegas da Câmara dos Deputados,
nós, do Senado, temos uma tradição histórica mais
longeva que a deles. Lembremos que nós já surgimos
como Senado em 1826 e lembremos que a Câmara
dos Deputados só surge como tal a partir do advento
da República em 1891. Antes, estava sob o instituto
de Assembleia Geral.
Sob a República, esta Casa viveu a experiência,
num determinado momento, de ser extinta. Temos que
aqui lembrar o terrível e dramático período do Estado Novo, da ditadura que vigorou entre 1937 e 1945,
quando, na prática, nós nos restabelecemos, retornamos, retrocedemos ao status de Estado unitário, onde
as atribuições do Senado foram extintas e a própria
Casa foi extinta.
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Era essa a pretensão de uma ditadura, e essa
pretensão de uma ditadura deixa bem claro o incômodo que é para as ditaduras a existência desta Casa.
Para se ter ditadura, seja no período de 1937 a 1945,
seja no período de 1964 e 1985, foi necessário ou,
outrora, extinguir o Senado, ou, em outro momento,
abafar o Senado,
A todos esses momentos o Senado resistiu. O
Senado foi reconstituído como Casa da Federação na
Constituição de 1946.
Sob o Senado, levantaram-se as vozes da oposição e da necessidade do restabelecimento da ordem
democrática, principalmente a partir das eleições de
1974, quando – aqui já foi dito – a oposição alcançou
maioria nesta Casa, antecipando em uma década o
brado do conjunto da sociedade brasileira de redemocratizarmos, de restabelecermos o Estado Democrático de Direito.
A arquitetura de Niemeyer deixou claro, cravado,
sob os nossos olhares, o sentido que tem esta Casa. A
Câmara dos Deputados, aberta para receber a vontade
popular; o Senado, para absorver a vontade popular
e encaminhá-la para fazer a lei. Esse é o sentido da
arquitetura de Niemeyer, e é sob a arquitetura deste,
o grande renome da arquitetura brasileira, que trago
a necessidade do debate que temos que fazer hoje
como Casa da Federação.
Este é o papel que nos cumpre na República:
sermos a Casa da Federação. Surgimos na República
Federativa, inspiramo-nos no modelo americano de República Federativa quando surgimos como República,
em 1891. Aqui nos constituímos com a representação
igual de cada um dos 26 Entes da Federação brasileira. E assim fazemos para dizer que, enquanto a Câmara é a Casa do povo, aqui é a Casa para garantir a
Unidade Federativa. Sr. Presidente, não tenho dúvida
de que este é o nosso desaﬁo no Senado: ampliar a
nossa atribuição como Federação.
Um debate que nós travaremos nesta Casa, no
próximo ano, soa fundamental: o debate sobre um
instrumento fundamental do pacto federativo – o Fundo de Participação dos Estados. Sobre esse debate
nos debruçaremos nos próximos meses. Esse é um
debate fundamental para restaurarmos um papel que
a nossa Federação perdeu, principalmente com o advento de exceções ao Estado Democrático de Direito.
Um Estado de Direito, uma democracia é avessa à
ideia de federação. Uma ditadura é avessa à ideia de
federação, porque uma ditadura é fã da ideia da concentração de poderes.
Um País como o nosso, o quinto País em dimensão territorial do Planeta, um País como o nosso, uma
das maiores economias do Planeta, um País como
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o nosso não pode ter outra forma de organização
de Estado que não seja a forma federativa. Por isso,
cumpre a esta Casa o papel central de manter a Federação, garantindo a cada Estado-membro as suas
prerrogativas.
Foi este o ideal que inspirou a fundação do Senado, sob a égide da República americana: que o Estado
mais pobre não fosse menosprezado pelo Estado maior
e pelo Estado mais rico. Este é o desaﬁo colocado ao
Senado hoje: que nenhum Estado tenha mais prerrogativas, mais direitos, mais privilégios na Federação;
que o Estado mais rico não tenha mais privilégios que
o Estado mais pobre.
O princípio da Federação, meu querido Senador
Pedro Taques – olho para V. Exª e me inspiro no art. 5º
da nossa Constituição -, fala de igualdade positiva. O
princípio da Federação é o mesmo. Não se pode, na
Federação, tratar os iguais igualmente, porque, se tratálos igualmente, se promoverá desigualdades. Deve-se
tratar os iguais na medida das suas igualdades e os
desiguais na medida das suas desigualdades, para
realizarmos, de fato, a igualdade positiva, preceituada
no art. 5º do texto da nossa Constituição Federal, e já
paciﬁcado pelo Supremo Tribunal Federal.
A esse princípio deve recorrer a nossa instituição,
como Federação. Somos uma Federação de Estados
desiguais; somos uma Federação com a existência de
Estados mais pobres que outros; somos uma Federação com Estados ricos, mas, para nos manter como
Federação, é necessário que os Estados mais pobres
sejam tratados na medida das suas desigualdades e
conforme prevê o princípio da representação paritária
e da igualdade que temos no Senado da República.
Esta Federação, alguns Estados resolveram integrar, fazer parte dela, para, como brasileiros, reivindicar. O meu querido Estado do Amapá e o Estado do
Acre são dois desses exemplos na Federação brasileira. Nós estamos no Brasil porque exigimos ﬁcar no
Brasil. Para isso, irmãos nossos deram o seu sangue,
no Amapá, no século XIX e, no Acre, na virada do
século XIX, para o século XX. Ambos derramaram o
seu sangue para fazer parte da Federação brasileira
e para serem tratados como iguais pelo Governo da
Federação, pelo Governo da União.
Permita-me, Presidente, para concluir. Há três
princípios fundamentais consagrados na Constituição.
É dever deste Senado honrá-los e defendê-los sempre,
porque a Constituição os proclama como indissolúveis:
a República, a Federação e o Estado democrático de
direito. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Muito obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
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Quero agradecer as autoridades que aqui se encontram pela honra que deram a esta solenidade, bem
como aos Srs. Senadores e a todas as outras pessoas
presentes, e declarar que vamos encerrar esta sessão,
que é a primeira parte do expediente. Em seguida, entraremos na Ordem do Dia.
Muito obrigado a todos.
Suspendo a sessão por cinco minutos, para que
possamos cumprimentar nossos convidados.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 27
minutos; e é reaberta às 16 horas e 32 minutos)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. GLPMDB nº 136/2011
Brasília, 2 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Renan Calheiros,
para a titularidade, em vaga anteriormente ocupada
pelo Senador Luiz Henrique, passando este para a 1ª
Suplência, respectivamente, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 306, de
2011, na origem, do Tribunal de Contas da União, que
encaminha cópia, em meio magnético, do Acórdão nº
3219/2010, proferido nos autos do TC 007.049/2004-6,
com informações complementares referentes ao Requerimento nº 123, de 2006, do Senador Arthur Virgílio.
O Aviso nº 306, de 2011, será juntado ao processo do Requerimento nº 123, de 2006, e encaminhado
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 499, DE 2011
Tendo sido designa do por Vossa Excelência para
representar o Senado Federal na 100ª Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional
do Trabalho – OIT, a realizar-se em Genebra – Suíça,
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nos dias 1º a 17 de junho de 2011, requeiro nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e o art.
40, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, a
necessária autorização para o desempenho da referida missão oﬁcial, no período de 13 a 17 de junho do
corrente ano.
Comunico, nos termos do inciso I do art. 39, do
Regimento Interno, que estarei ausente do País no
período de 12 a 18 de junho de 2011.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senador
Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 500, DE 2011
Requeremos, nos termos do art. 160 do Regimento Interno do Senado Federal, que o tempo destinado
aos oradores da Hora do Expediente, da Sessão do
dia 30 de junho de 2011, seja dedicado a homenagear
os maiores lutadores brasileiros de todos os tempos:
Éder Jofre e Anderson da Silva, além de outros detentores de título de campeão, nas diversas modalidades de luta.
Justiﬁcação
Éder Jofre foi o primeiro campeão mundial brasileiro de boxe. Em 18 de novembro de 2010, o Brasil
comemorou os 50 anos da primeira grande conquista
do boxe nacional. Foi nessa data que Éder derrubou
o mexicano Eloy Sanchez, conquistando o cinturão de
Campeão Mundial da AMB (Associação Mundial de
Boxe), na categoria Peso Galo.
Nascido no bairro do Peruche, em São Paulo,
Éder Jofre iniciou sua carreira no boxe em 1953, com
a conquista do tradicional torneio amador Forja dos
Campeões. De pugilista desconhecido o grande nome
do esporte nacional, foram poucos anos.
Os títulos mundiais, conquistados na Categoria Galo, renderam a Eder o apelido de “Galinho de
Ouro”.
Ícone para futuras gerações, Éder Jofre até hoje
é apontado por especialistas como o maior pugilista
brasileiro de todos os tempos.
O Galinho de Ouro alcançou os seguintes títulos:
– Campeão da Forja de Campeões (amador) – 1953
– Campeão Latino-Americano (Montevidéu) – 1956
– Campeão Brasileiro dos galos – 1958
– Campeão Sul-americano dos galos – 1960
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– Campeão Mundial da AMB (Associação Mundial de
Boxe) dos galos – 1960
– Campeão Uniﬁcado (títulos pelas federações americanas e européias) dos galos – 1962 Campeão
Mundial dos penas pelo CMB (Conselho Mundial
de Boxe) – 1973.
E obteve ainda as seguintes premiações e honrarias:
– Melhor “peso galo” do mundo – 1963.
– Melhor “peso galo” de todos os tempos Conselho
Mundial de Boxe (CMB) – 1983, na ONU.
– Melhor na categoria de peso na América Latina –
Imprensa da República Dominicana.
Pugilistas que defenderem com sucesso o seu
cinturão nos galos ganham o “Troféu Eder Sofre”.
Indicado para o “Hall da Fama” do boxe –
1992.
Nono melhor pugilista dos últimos cinquenta anos
– Revista norte-americana “The Ring” – 2002 (Ao lado
de monstros do esporte como Sugar Ray Robinson,
Muhammad Ali, Julio Cesar Chavez, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Carlos Monzón).
Anderson da Silva é um lutador brasileiro especialista em Muay Thai atual campeão mundial peso
médio (até 84 kg) do UFC. Atualmente é um grande
representante das artes marciais no mundo.
Nascido em São Paulo, em 14 de abril de 1975,
aos 4 anos de idade foi morar com os tios em Curitiba, onde começou, aos 7 anos, com o Taekwondo,
modalidade na qual se tornou faixa preta com 18 anos
de idade. No Muay Thai, Anderson foi o segundo faixa
preta formado pelo Mestre Fábio Noguchi, em Curitiba.
Ele também é faixa preta em judô e faixa preta de jiujitsu. A origem de seu apelido vem de um anúncio que
citou o Aranha por causa de uma camisa que usava
no dia de um evento, minutos antes de ele entrar no
ringue, e até hoje esse apelido perdura. Também é relacionado por conta da sua ágil performance e estilo
de luta no ringue.
A rigor, Anderson estreou em um torneio em forma de Grande Prêmio, onde haveria uma semiﬁnal.
Anderson foi o campeão desse GP vencendo duas
lutas. Mas consideram que ele estreou, “oﬁcialmente”,
no Mecca, onde foi derrotado pelo também brasileiro
Luiz Azeredo, por decisão dividida dos juízes. Após
essa luta, conseguiu nove vitórias seguidas, sendo
seis delas por nocaute. Nessa série de vitórias, ele
venceu Hayato Sakurai, luta em que obteve o título de
campeão peso médio do Shooto.
Desde então, Anderson não parou mais. Foram
inúmeros os títulos alcançados nos últimos anos:
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s #AMPEâO -EIO -£DIO DO 3HOOTO
s #AMPEâO -EIO -£DIO DO #AGE 2AGE
s 2ECORDISTA DE DEFESAS DE CINTURâO NA DIVISâO DOS
médios;
s 3 FEZ LUTAS POR DISPUTA DE CINTURâO VENCENDO TODAS
s !TUAL CAMPEâO DO CINTURâO DOS -£DIOS DO 5&#
s 6ENCEDOR DA ,UTA DA .OITE  6EZES 
s 6ENCEDOR DA &INALIZAÀâO DA .OITE  VEZES 
s 6ENCEDOR DO .OCAUTE DA .OITE  VEZES 
s 5NIlCOU OS #INTURµES 0ESO -£DIO DO 5&# E -EIO
Médio do Pride;
s 2ECORDE DE MAIOR N¢MERO DE VITRIAS CONSECUTIVAS
no UFC;
s 2ECORDE DE MAIOR N¢MERO DE VITRIAS CONSECUTIVAS
em defesa de título no UFC;
s ,UTA DO !NO   !NDERSON 3ILVA VS #HAEL 3ONnen, no UFC 117.
Por serem símbolos desportistas brasileiros, reconhecidos mundialmente por suas sucessivos vitórias,
por sua perseverança de atleta, que os mantém eternamente vitoriosos, Anderson da Silva e Éder Jofre, este
ainda comemorando os 50 anos do título mundial de
boxe, ocorrido em novembro passado, consideramos
justa a homenagem que ora requeremos ao Senado
Federal, para esses e para todos os outros lutadores
que enaltecem o desporto brasileiro.
Sala das Seções,
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Maio de 2011

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 501, DE 2011
Requer voto de pesar pelo falecimento
do ex-Senador Affonso de Camargo Neto.
Requeiro, nos termos regimentais, que sejam
consignados nos anais do Senador Federal as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do político
brasileiro, Affonso Alves de Camargo Neto, ocorrido
no dia 24 de março de 2011, na cidade de Curitiba,
estado do Paraná.
I – Inserção em ata de voto de profundo pesar;
II – Apresentação de condolências e este voto de
pesar;
a) À família;
b) Ao governo do Estado do Paraná;
c) Ao Diretório Estadual do PSDB;
Justiﬁcação
Affonso Alves de Camargo Neto nasceu em Curitiba, estado do Paraná, no dia 30 de abril de 1929. Em
1952, formou-se em engenharia civil pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
Foram 82 anos de vida, sendo boa parte deles
dedicada à política – 54 anos. Começou ocupando o
cargo de diretor do Departamento de Água e Energia
Elétrica do Paraná e, seguida, o cargo de Secretário
de Justiça e Vice-Governador daquele estado.
Muito cedo engrandeceu a política do Paraná
para, logo mais, servir ao Brasil com a mesma dedicação e integridade: foi Senador da República por
dois mandatos; ministro de Estado no governo do Excelentíssimo Presidente da República José Sarney –
que gentilmente manteve o convite feito pelo saudoso
Presidente Tancredo Neves – e, mais duas vezes, no
governo do então Presidente Fernando Collor; por ﬁm,
foi deputado federal por quatro legislatura.
O “Pai do vale-transporte”, para lembrar apenas
uma de suas boas ações em favor dos trabalhadores
brasileiros, é merecedor da homenagem póstuma que
ora proponho.
Sala de Sessões, 5 de maio de 2011. – Senador
Aécio Neves.
REQUERIMENTO Nº 502, 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
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transcurso dos 4 anos de sua fundação, que ocorrerá
em 8-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada à Senhora Beatriz Fragomeni, no seguinte
endereço: Rua 15 de novembro, 962 sala 3 – Passo
Fundo – RS – CEP: 99010-091.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art.
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara nº
149, de 2010 (nº 6.751/2006, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a República Federativa do Brasil a efetuar
dotações a iniciativas internacionais de auxílio ao
desenvolvimento.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art.
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo
Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2009, do Senador João Vicente Claudino, que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
a aparelhos de destilação e de osmose inversa,
destinados a dessalinização de água; e
– Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2005, do Senador José Sarney, que cria o Fundo Nacional
Pró-leitura, destinado à captação de recursos
para atendimento aos objetivos da Lei nº 10.753,
de 2003 (Política Nacional do Livro).
Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Assuntos Econômicos, os Projetos vão
à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 46, de
2011 (nº 109/2011, na origem), do Ministro de Estado
da Fazenda, que encaminha o relatório com as características das operações de crédito analisadas no
âmbito daquela Pasta, no mês de março de 2011; a
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida
dos Estados e do Distrito Federal; e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 46, DE 2011
Aviso nº 109/GMF
Brasília, 28 de abril de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
70160-900 Brasília – DF
Assunto: Artigos 41 e 42 da Resolução do Senado
Federal nº 43, de 2001.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, encaminho, em anexo,
relatório contendo as características das operações
de crédito analisadas no âmbito deste Ministério, no
mês de março de 2011, tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito
Federal e relação entre a Dívida Consolidada Líquida
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios, esclarecendo que os dados relativos às dívidas consolidadas
foram extraídos dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelos entes da Federação, em cumprimento
ao art. 54 da Lei Complementar nº 101 (LRF), de 4 de
maio de 2000.
Em cumprimento ao art. 42 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, informo que não consta
de nossos registros, nos meses de janeiro a março de
2011, qualquer emissão primária de títulos públicos
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de
Estado da Fazenda.
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Memorando nº 269/2011/COPEM/SURIN/STN/MF-DF
Brasília, 20 de abril de 2011
Ao Senhor Chefe de Gabinete do Sr. Ministro
Assunto: Operações de Crédito do Estados e Municípios – Encaminhamento de Informações ao Senado
Federal
Encaminho, em anexo, minuta de aviso a ser dirigida ao Exmº Senhor Presidente do Senado Federal, com a ﬁnalidade de enviar àquela Casa relatório
contendo as características das operações de crédito
analisadas no mês de março de 2011, tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do
Distrito Federal e relação entre a Dívida Consolidada
Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios,
em cumprimento ao estabelecido no art. 41 da Resolução Senatorial nº 43, de 2001. Na minuta de Aviso,
informamos também, conforme previsto no art. 42 da
Resolução Senatorial nº 43, de 2001, que não consta
de nossos registros, nos meses de janeiro a março de
2011, quaisquer emissão primária de títulos públicos
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
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Esclareço que essas informações são prestadas
mensalmente e trimestralmente ao Senado Federal,
conforme previsto nos citados artigos da Resolução
Senatorial nº 43, de 2001, e que a matéria já foi objeto de análise por parte da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio da Nota PGFN/PGA/Nº
203/2002.
Atenciosamente, – Eduardo Coutinho Guerra,
Secretario do Tesouro Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 223, DE 2011
Autoriza a criação de campus da Universidade Federal do Ceará no Município
de Russas, no Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar,
com sede na cidade de Russas, o Campus Vale do Jaguaribe, da Universidade Federal do Ceará (UFC).
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Art. 2º O Campus do Vale do Jaguaribe terá por
objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa e promover a extensão universitária.
Art. 3º Para efeito da atribuição prevista no art. 1º
desta Lei, ﬁca o Poder Executivo autorizado a:
I – criar cargos de direção e funções gratiﬁcadas necessários à instalação e funcionamento do novo
campus;
II – lotar no novo campus os cargos que se ﬁzerem
necessários ao seu funcionamento, mediante criação, transferência de cargos ocupados e vagos
do Quadro de Pessoal da UFC e transformação
de cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal
dos órgãos e entidades da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional.
Art. 4º A criação do novo campus subordina-se
à prévia consignação, no Orçamento da União, das
dotações necessárias ao seu funcionamento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A instalação de um campus da Universidade
Federal do Ceará, no Município de Russas, atende a
um intenso movimento em torno de antiga e histórica
reivindicação da população do Vale do Jaguaribe.
Essa região tem enorme importância cultural e
econômica no âmbito do Estado do Ceará. O rio Jaguaribe, que lhe empresta nome e é o maior do Estado,
já foi, não faz muito, o maior rio seco do mundo. Hoje,
perenizado em quase toda a sua extensão, tem parte
de seu potencial de desenvolvimento agrário e industrial transformada em realidade. O Vale do Jaguaribe
conta atualmente com dois destacados programas de
irrigação, conhecidos como Tabuleiro de Russas e do
Apodi, alimentados pelas águas dos açudes Castanhão e Figueiredo. Esses reservatórios apresentam,
ainda, enorme potencial a ser aproveitado. No entanto,
o progresso experimentado no Vale poderia ser mais
expressivo, e também sustentável, se lastreado em
pesquisa cientíﬁca, que, em nosso país, ainda se encontra restrita ao ambiente das universidades.
A população do Vale do Jaguaribe, de acordo com
o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (Censo
de 2010), passa de meio milhão de habitantes. O Município de Russas, sozinho, tem aproximadamente 70 mil
habitantes. Dos jovens locais, mais de 17 mil estão matriculados na educação básica. A cada ano, mil desses
jovens concluem o ensino médio em Russas. Quando
se considera todo o Vale, o número de egressos do ensino médio se eleva à casa dos 7 mil jovens.
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Diante desse quadro, em que pese o reconhecimento da importância e abrangência do processo de
interiorização da educação superior nos últimos anos,
a reestruturação federal manteve certo nível de concentração, beneﬁciando regiões já atendidas. No caso
do Ceará, o Vale do Jaguaribe foi uma das poucas regiões não contempladas no esforço de expansão da
educação superior.
Hoje, ciente das possibilidades da educação –
um efeito multiplicador e gerador de externalidades
que se traduzem em desenvolvimento social – e do
direito a esse bem previsto na Carta Magna, a sociedade de todo o Vale se organiza e uniﬁca sua luta por
um campus federal na região.
No que concerne à proposta de sede, a escolha
de Russas não é aleatória. O Município, além de ser
o maior da região, detém uma rede instalada de serviços em todos os setores e uma posição geográﬁca
privilegiada, situando-se num entroncamento favorável ao deslocamento de milhares de estudantes dos
mais diversos municípios do Vale, a maioria dos quais
sem poder aquisitivo para chegar à universidade. Além
disso, o Município se compromete a arcar com parte
da infraestrutura, mediante doação de terreno urbano
com área aproximada de 52 hectares.
Considerando a oportunidade e a relevância do
projeto, contamos com o apoio de nossos Pares para
sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
(À Comissão Educação, Cultura e Esporte – decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2011
Altera a redação da Lei nº 8.072 de 1990,
que trata dos crimes denominados hediondos, acrescendo à mesma, dispositivo que
passa a considerar como crimes hediondos
aqueles envolvendo patrimônio, bens, valores
e recursos públicos destinados à saúde.
O Congresso Nacional decreta:
O art. 1º da Lei nº. 8.072, de 25 de julho de 1990,
passa a ter a seguinte redação:
Art. 1º. São considerados hediondos os
seguintes crimes, todos tipiﬁcados no Decreto
Lei nº. 2.848, de 07 de dezembro de 1940 e Decreto Lei nº. 201 de 27 de fevereiro de 1967:
..............................................................
VII-C – Os crimes capitulados nos artigos
171, 312 – caput e § 1º, 313-A, 316, 317, 333
do Código Penal e Art. 1º. – Inciso I e II do Decreto Lei nº. 201 de 1967, quando praticados
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em prejuízo de patrimônio, recursos, valores
e bens públicos destinados aos serviços de
saúde pública.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
O projeto de lei ora apresentado tem como objetivo
primacial o de inibir o cometimento de crimes praticados
por servidores públicos e particulares em detrimento
do patrimônio, bens, recursos e valores públicos destinados aos serviços de saúde pública no Brasil.
Tal projeto emerge de um verdadeiro estado de
calamidade pelo qual atravessa a saúde pública nacional, principalmente em face de que as verbas a ela
destinada são, de forma iterativa, descaradamente
apropriadas, desviadas em proveito próprio ou de outrem, mediante processos deletérios de corrupção, seja
ativa ou passiva, concussão, ou peculato.
Diuturnamente, o País posta-se, ao mesmo tempo,
estarrecido e impotente diante de tanto descalabro em
relação aos recursos destinados à saúde pública, que
são criminosamente apropriados, contando os delinqüentes, geralmente, economicamente aquinhoados,
quando, em remota hipótese, eventualmente condenados, com a blandícia da legislação tocante à execução
da pena, que lhes confere um verdadeiro status de privilégio ante à hediondez dos delitos perpetrados.
Tais delitos, na verdade, práticas dantescas contra
os integrantes mais pobres e miseráveis do povo brasileiro,
representam um verdadeiro câncer que posta a sociedade
em destrutiva metástase, visto a mortandade de crianças,
(idosos), pessoas gestantes, enﬁm, todos aqueles que,
despossuídos de recursos e bens, ﬁcam inexoravelmente contingenciados a se verem assistidos pelo sistema
de saúde pública brasileiro, que, em face dos freqüentes
ataques de delinqüentes de tal jaez, vê-se notoriamente
combalido, em estado de falência permanente.
As apropriações criminosas das quais o país inteiro é testemunha implicam exatamente, em sentido
oposto, na total incapacidade do Estado Brasileiro de
prover uma saúde pública minimamente decente, pois
é certo que, se os recursos destinados a tal serviço
fossem, de efeito, corretamente aplicados, não haveria
tanta dor, sofrimento, óbitos e desvalidos, carentes de
serviços de saúde pública, pelo menos aceitável pela
Organização Mundial de Saúde.
É preciso que se busquem mecanismos legais
para, ao menos, tentar inibir as ações facinorosas de
tais meliantes, que não hesitam em engordar as suas
já abastadas contas bancárias, sangrando criminosamente os recursos destinados à saúde pública, que se
encontra em estado de verdadeira indigência.
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A razão pela qual se pretende a modiﬁcação do caput
do artigo se deve ao fato de que na atual redação não há
referência – por obviedade – ao Decreto Lei nº 201/67.
Certo de que a alteração que proponho contribuirá para que o SUS seja continuamente aperfeiçoado, solicito o apoio dos nobres Parlamentares para a
aprovação do projeto.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.
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
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, §
o
2 ); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
IV – extorsão mediante seqüestro e na forma
qualiﬁcada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso
incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e
§§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015,
de 2009)
VII – epidemia com resultado morte (art. 267, §
1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº
9.695, de 20.8.1998)
VII-B – falsiﬁcação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a ﬁns terapêuticos ou
medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a
redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998).
(Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 20.8.1998)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o
crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no
2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou consumado.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2011
Altera o art. 964 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para
outorgar privilégio especial, sobre os produtos do abate, ao credor por animais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 964 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso IX:
“Art. 964. ..............................................
..............................................................
IX – sobre os produtos do abate, o credor
por animais. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A produção e a exportação de carnes e demais
produtos agropecuários vêm desempenhando papel
fundamental na economia brasileira, contribuindo para
manter o País no rumo do crescimento sustentável.
Para que esse desempenho se mantenha, é necessário especial atenção a cada um dos elos da cadeia
produtiva.
Nesse sentido, torna-se relevante dar uma solução ao problema apontado pelos produtores de gado
e demais animais de corte. Estes costumam entregar
suas reses para abate em abatedouros, sob promessa
de pagamento futuro. Na data do vencimento, contudo,
o frigoríﬁco, não raras vezes, já tem suas atividades
encerradas, obrigando o credor a se inscrever em longo e incerto processo de falência.
Uma solução que pode amenizar o problema é a
concessão de privilégio especial ao credor pecuarista,
a ﬁm de que possa resgatar seu crédito com a venda
dos produtos obtidos com o abate do gado entregue.
Essa mesma alternativa já é dada ao credor de sementes, em relação aos frutos agrícolas produzidos.
Assim, o pecuarista não precisará concorrer com os
demais credores quirografários, que não dispõem de
qualquer privilégio e diﬁcilmente têm seus créditos
satisfeitos.
Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Sexta-feira 6

265

14331

TÍTULO X
Das Preferências e Privilégios Creditórios
Art. 955. Procede-se à declaração de insolvência
toda vez que as dívidas excedam à importância dos
bens do devedor.
Art. 956. A discussão entre os credores pode
versar quer sobre a preferência entre eles disputada,
quer sobre a nulidade, simulação, fraude, ou falsidade
das dívidas e contratos.
Art. 957. Não havendo título legal à preferência,
terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum.
Art. 958. Os títulos legais de preferência são os
privilégios e os direitos reais.
Art. 959. Conservam seus respectivos direitos os
credores, hipotecários ou privilegiados:
I – sobre o preço do seguro da coisa gravada
com hipoteca ou privilégio, ou sobre a indenização
devida, havendo responsável pela perda ou daniﬁcação da coisa;
II – sobre o valor da indenização, se a coisa obrigada a hipoteca ou privilégio for desapropriada.
Art. 960. Nos casos a que se refere o artigo antecedente, o devedor do seguro, ou da indenização,
exonera-se pagando sem oposição dos credores hipotecários ou privilegiados.
Art. 961. O crédito real prefere ao pessoal de
qualquer espécie; o crédito pessoal privilegiado, ao
simples; e o privilégio especial, ao geral.
Art. 962. Quando concorrerem aos mesmos bens,
e por título igual, dois ou mais credores da mesma
classe especialmente privilegiados, haverá entre eles
rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos,
se o produto não bastar para o pagamento integral
de todos.
Art. 963. O privilégio especial só compreende os
bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do crédito que ele favorece; e o geral, todos
os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio
especial.
Art. 964. Têm privilégio especial:
I – sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor
de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e liquidação;
II – sobre a coisa salvada, o credor por despesas
de salvamento;
III – sobre a coisa beneﬁciada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis;
IV – sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oﬁcinas, ou quaisquer outras construções, o
credor de materiais, dinheiro, ou serviços para a sua
ediﬁcação, reconstrução, ou melhoramento;
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V – sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura, ou à colheita;
VI – sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico,
nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis,
quanto às prestações do ano corrente e do anterior;
VII – sobre os exemplares da obra existente na
massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no
contrato da edição;
VIII – sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho, e precipuamente a
quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários.
Art. 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor:
I – o crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar;
II – o crédito por custas judiciais, ou por despesas
com a arrecadação e liquidação da massa;
III – o crédito por despesas com o luto do cônjuge
sobrevivo e dos ﬁlhos do devedor falecido, se foram
moderadas;
IV – o crédito por despesas com a doença de que
faleceu o devedor, no semestre anterior à sua morte;
V – o crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família, no trimestre
anterior ao falecimento;
VI – o crédito pelos impostos devidos à Fazenda
Pública, no ano corrente e no anterior;
VII – o crédito pelos salários dos empregados do
serviço doméstico do devedor, nos seus derradeiros
seis meses de vida;
VIII – os demais créditos de privilégio geral.
....................................................................................
LIVRO II
Do Direito de Empresa
TÍTULO I
Do Empresário
CAPÍTULO I
Da Caracterização e da Inscrição
....................................................................................
(Às Comissões de Agricultura e Reforma
Agrária e de Constituição, Justiça e Cidadania,
cabendo à última a decisão terminativa.)
( * ) PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 227, DE 2011
Altera as Leis nº 9.478, de 6 de agosto
de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de
2010, para garantir que parte dos recursos
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dos royalties e do Fundo Social sejam destinados para prevenção de desastres naturais
ou provocados por vazamento radioativo,
bem como para o atendimento das populações e áreas atingidas por esses desastres,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 48 e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 48. ................................................
§ 1º No mínimo vinte por cento dos recursos transferidos aos estados e municípios
pelo fundo especial previsto no § 4º do art. 27
da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, deverão ser destinados para prevenir desastres
provocados por causas naturais ou por vazamento de elementos radioativos, bem como
para atender à população e às áreas atingidas
por esses desastres.
§ 2º O regulamento deverá conter um
plano de contingência para os desastres previstos no § 1º.” (N.R.)
“Art. 49. ................................................
..............................................................
§ 3º Nas áreas localizadas no pré-sal
contratadas sob o regime de concessão, a parcela dos royalties que cabe à administração
direta da União será destinada integralmente
ao Fundo Social, de que trata o art. 47 da Lei
nº 12.531, de 22 de dezembro de 2010, vedada sua destinação aos órgãos especíﬁcos
de que trata este artigo.
§ 4º No mínimo vinte por cento dos recursos transferidos pelo Fundo Especial previsto
na alínea e do inciso II do caput deverão ser
destinados para prevenir desastres provocados por causas naturais ou por vazamento de
elementos radioativos, bem como para atender
à população e as áreas atingidas por esses
desastres.
§ 5º O regulamento deverá conter um
plano de contingência para os desastres previstos no § 4º.” (N.R.)
Art. 2º O art. 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 47. ................................................
..............................................................
VIII – de prevenção de desastres naturais
provocados por causas naturais ou por vaza-
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mento de elementos radioativos, bem como de
atendimento à população e às áreas atingidas
por esses desastres.
..............................................................
§ 3º O regulamento deverá conter um
plano de contingência para os desastres previstos no inciso VIII do caput.” (N.R.)
Art. 3º Esta Lei entre em vigor um ano após a
sua publicação.
Justiﬁcação
Anualmente recebemos a triste notícia de desastres provocados por chuvas, ventanias, enchentes ou
outras causas naturais. Esses desastres atingem a todos
os brasileiros, não escolhendo região, nem classe social.
E todos os anos os especialistas chamam a atenção
para a necessidade de obras de prevenção, de evacuação de áreas de risco, de reﬂorestamento de margens
de rios, de contenção de encostas e de tantas outras
que poderiam evitar as tragédias que têm nos custado
milhões de reais, e, pior ainda, milhares de vidas.
O objetivo deste PLS é justamente garantir recursos para obras de prevenção dessas tragédias.
Também previmos o uso de recursos para atender
as populações e áreas afetadas. Os recursos viriam
de duas fontes. A primeira corresponde a, no mínimo,
20% da parcela dos royalties que é direcionada para
um fundo especial, que redistribui os recursos para
todos os estados e municípios, utilizando os critérios
de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). A segundo fonte de recursos vem
do Fundo Social, instituído em 2010, que receberá as
receitas oriundas da parcela do óleo excedente que
caberá ao governo no regime de partilha de produção
e deverá aplicar tais recursos em diversos projetos de
desenvolvimento, associados a educação, cultura, esportes, ciência e tecnologia.
Também entendemos ser meritório permitir que
os recursos sejam utilizados para prevenir desastres
provocados por vazamento radioativo. A tragédia recente do Japão e episódios mais antigos, como o de
Chernobyl, nos mostram que, apesar de raros, acidentes nucleares podem ter conseqüências gravíssimas se
não houver o devido preparo para enfrentá-los.
Por ﬁm, como já estamos alterando o art. 49 da
Lei nº 9.478, de 1997, aproveitamos para fazer uma
pequena alteração na redação do § 3º, mas preservando o conteúdo. A redação vigente estabelece que
os recursos que pertencem à União decorrentes da
exploração do petróleo em áreas do pré-sal serão destinados a um fundo de natureza contábil e ﬁnanceira,
criado por lei especíﬁca, com a ﬁnalidade de constituir
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fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de
combate à pobreza e de desenvolvimento da educação,
da cultura, do esporte, da saúde pública, da ciência e
tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, vedada sua destinação
aos órgãos especíﬁcos de que trata este artigo.
Tal fundo, em verdade, é o Fundo Social, criado
pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Como
ele ainda não existia na época em que foi elaborado
o referido § 3º, a redação teve de descrever as características do fundo, sem explicitar o seu nome. Mas,
agora, podemos simpliﬁcar o texto, nos referindo diretamente ao Fundo Social.
Por ﬁm, estabelecemos um prazo de vigência
de um ano após a publicação da Lei. Esse é um prazo necessário e suﬁciente para estados e municípios
adaptarem seus orçamentos de forma a garantir que
os recursos tenham a destinação prevista.
Diante da importância desta proposta, conto com
o apoio de meus Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Mensagem de veto
Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio
do petróleo, institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Princípios e Objetivos da Política Energética
Nacional
Art. 1º ...............................................................
....................................................................................
Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto
no contrato de concessão, que representar cinco por
cento da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1º do artigo anterior, será distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990,
de 28 de dezembro de 1989. (Vide Lei nº 10.261, de
2001) (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)
Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder
a cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: (Vide Lei nº 10.261, de 2001)
I – .....................................................................
§ 2° ..................................................................
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§ 3o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas
sob o regime de concessão, a parcela dos royalties
que cabe à administração direta da União será destinada integralmente ao fundo de natureza contábil e
ﬁnanceira, criado por lei especíﬁca, com a ﬁnalidade
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento
social e regional, na forma de programas e projetos nas
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública,
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, vedada sua
destinação aos órgãos especíﬁcos de que trata este
artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010)
(Vide Decreto nº 7.403, de 2010)
....................................................................................
Art. 50. ..............................................................
Art. 83 ...............................................................
Brasília, 6 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Iris Rezende – Raimundo Brito – Luiz
Carlos Bresser Pereira.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.8.1997

LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010
Mensagem de veto
Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos ﬂuidos, sob o regime de
partilha de produção, em áreas do pré-sal e
em áreas estratégicas; cria o Fundo Social
– FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes
de recursos; altera dispositivos da Lei no
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o ................................................................
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Do Fundo Social – FS
Seção I
Da Deﬁnição e Objetivos do Fundo Social – FS
Art. 47. É criado o Fundo Social – FS, de natureza contábil e ﬁnanceira, vinculado à Presidência da
República, com a ﬁnalidade de constituir fonte de re-
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cursos para o desenvolvimento social e regional, na
forma de programas e projetos nas áreas de combate
à pobreza e de desenvolvimento:
I – ......................................................................
....................................................................................
VII – ...................................................................
§ 1o ....................................................................
....................................................................................
Art. 48. ...............................................................
Art. 68. ..............................................................
Brasília, 22 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Guido Mantega – Miguel Jorge – Márcio Pereira Zimmermann – Paulo Bernardo Silva –
Sergio Machado Rezende – Carlos E. Esteves Lima
– Alexandre Rocha Santos Padilha – Luis Inácio
Lucena Adams.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2010

LEI Nº 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953
Revogada pela Lei nº 9.478, de 1997
Texto para impressão
Dispõe sôbre a Política Nacional do Petróleo e deﬁne as atribuições do Conselho
Nacional do Petróleo, institui a Sociedade
Anônima, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º ...............................................................
....................................................................................
Art. 26 ...............................................................
Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ﬁcam
obrigadas a pagar aos Estados e Territórios onde ﬁzerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, indenização correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor do óleo extraído ou do xisto
ou do gás.
§ 1º ...................................................................
....................................................................................
§ 4º Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos ﬁxados nêste artigo, preferentemente, na produção de energia elétrica e na pavimentação de rodovias.
Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ﬁcam
obrigadas a pagar indenização correspondente a 4%
(quatro por cento) sôbre o valor do óleo extraído ou do
xisto ou do gás aos Estados e Territórios onde ﬁzerem
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a lavra do petróleo e xisto betuminoso e a extração de
gás, de indenização de 1% (um por cento) aos Municípios onde ﬁzerem a mesma lavra ou extração. (Redação dada pela Lei nº 3.257, de 1957)
§ 1º ...................................................................
§ 4º Quando o óleo ou gás forem extraídos da
plataforma continental, os 5% (cinco por cento) de que
trata o “caput” dêste Artigo serão destinados, em partes
iguais, ao Departamento Nacional da Produção Mineral,
do Ministério das Minas e Energia, para constituição
do Fundo Nacional de Mineração e ao Ministério da
Educação e Cultura, para o incremento da pesquisa e
do ensino de nível superior no campo das geociências.
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 523, de 1969)
§ 4º Quando o óleo ou gás forem extraídos da
plataforma continental, os 5% (cinco por cento) de
que trata o caput deste artigo serão destinados ao
Conselho Nacional do Petróleo – C.N.P., do Ministério
das Minas e Energia, para formação de estoques de
combustíveis destinados a garantir a segurança e a
regularidade de geração de energia elétrica. (Redação
dada pelo Decreto Lei nº 1.288, de 1973)
Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ﬁcam
obrigadas a pagar indenização correspondente a 4%
(quatro por cento) aos Estados ou Territórios e 1% (um
por cento) aos Municípios, sobre o valor do óleo, do
xisto betuminoso e do gás extraídos de suas respectivas áreas, onde se ﬁzer a lavra do petróleo. (Redação
dada pela Lei nº 7.453, de 1985)
Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ﬁcam
obrigadas a pagar a compensação ﬁnanceira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente
a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do
xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se ﬁxar a lavra do petróleo ou
se localizarem instalações marítimas ou terrestres de
embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás
natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 7.990, de 1989)
I – ......................................................................
§ 1º – .................................................................
§ 4º É também devida a indenização aos Estados,
Territórios e Municípios confrontantes, quando o óleo,
o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental, nos mesmos 5% (cinco por cento)
ﬁxados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio
por cento) aos Estados e Territórios; 1,5% (um e meio
por cento) aos Municípios e suas respectivas áreas
geo-econômicas, 1% (um por cento) ao Ministério da
Marinha, para atender aos encargos de ﬁscalização
e proteção das atividades econômicas das referidas
áreas, e 1% (um por cento) para constituir um Fun-
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do Especial a ser distribuído entre todos os Estados,
Territórios e Municípios. (Redação dada pela Lei nº
7.453, de 1985)
§ 4º É também devida a compensação ﬁnanceira
aos Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem
extraídos da plataforma continental nos mesmos 5%
(cinco por cento) ﬁxados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito
Federal e 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde
se localizarem instalações marítimas ou terrestres
de embarque ou desembarque; 1,5% (um e meio por
cento) aos Municípios produtores e suas respectivas
áreas geoeconômicas; 1% (um por cento) ao Ministério
da Marinha, para atender aos encargos de ﬁscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas de 0,5% (meio por cento) para constituir
um fundo especial a ser distribuído entre os Estados,
Territórios e Municípios. (Redação dada pela Lei nº
7.990, de 1989)
§ 5º ...................................................................
Art. 56. ..............................................................
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1953; 132º da
Independência e 65º da República. – GETULIO VARGAS. – Tancredo de Almeida Neves – Renato de
Almeida Guillobel – Cyro Espirito Santo Cardoso
– Vicente Ráo – Oswaldo Aranha – Jose Americo
– Joao Cleofas – Antônio Balbino – João Goulart
– Nero Moura.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.10.1953

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que passo
a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
DO SENADO FEDERAL Nº 18, DE 2011
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Cria no Senado Federal a função de
Ombudsman com atuação junto à Secretaria
Especial de Comunicação Social.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Senado Federal cria a função de Ombudsman junto à Secretaria Especial de Comunica-
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ção Social, com as seguintes ﬁnalidades, direitos e
obrigações:
I – Acompanhar as atividades dos veículos de comunicação da Casa e exercer um papel crítico diante
do material produzido e divulgado;
II – Receber, avaliar e encaminhar as críticas oriundas
da população com referência estrita ao trabalho
dos meios de comunicação do Senado;
III – Produzir e publicar nos veículos da Casa um
Relatório semanal sobre suas atividades, texto
que também será encaminhado a senadores,
cheﬁas de gabinete e assessorias de imprensa
dos senadores;
IV – Os veículos de comunicação do senado ﬁcam
obrigados a publicar o Relatório Semanal do
Ombudsman; e
V – Fica garantido o direito e o dever de resposta às
críticas do Ombudsman.
Art. 2º. O cargo de Ombudsman será exercido
por proﬁssional contratado no mercado de trabalho e
sem vínculo empregatício de qualquer natureza com
o Senado Federal.
Art. 3º O mandato do Ombudsman será de dois
anos, sendo vedadas sua recondução e posterior contratação, de qualquer natureza, pelo Senado Federal
ou de seus membros.
Art. 4º O cargo de Ombudsman será exercido
livremente, sem qualquer tipo de vínculo de obediência
hierárquica no âmbito do Senado Federal.
Art. 5º O Ombudsman realizará reuniões semanais com os editores dos veículos de comunicação
da Casa;
Art. 6º. A escolha do candidato à função de Ombudsman será efetivada mediante seleção pública, segundo critérios deﬁnidos em edital público e atendidos
os seguintes requisitos:
I – ser jornalista com graduação em curso superior
II – ser dotado de reputação ilibada e idoneidade
moral;
III – comprovar, no mínimo, cinco anos de experiência
proﬁssional na área de comunicação social; e
IV – não ter mantido, a qualquer tempo, vínculo trabalhista, funcional, contratual ou de qualquer outra
natureza com o Senado Federal.
Parágrafo único. A contratação de Ombudsman
se dará por deliberação do Plenário, após análise de
currículo, sabatina e aprovação do indicado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8º Ato da Comissão Diretora regulamentará,
ad referendum do Plenário, no máximo em até 30 dias

MAIO 2011

Maio de 2011

a contar da publicação desta Resolução, os termos
de contratação, jornada de trabalho, remuneração e
demais aspectos trabalhistas inerentes a função de
Ombudsman
Justiﬁcação
Os dicionários apresentam interpretações diversas para o signiﬁcado da função de Ombudsman,
sua origem e ﬁnalidade. No âmbito governamental,
é o funcionário encarregado de defender os direitos
dos cidadãos e ouvir queixas em relação aos órgãos
públicos (Aulete). Na imprensa, é o jornalista que, de
maneira independente, critica o material publicado e
responde às queixas dos leitores (Houaiss). Na empresa, é a pessoa encarregada de observar e criticar
lacunas, colocando-se do ponto de vista do público
(Aurélio).
No essencial, trata-se de uma ocupação característica da modernidade e do estágio de avanço das
democracias. É função adotada em todo o mundo por
organizações, governos e instituições preocupadas com
a transparência de suas atividades perante a sociedade, resultando na valorização da cidadania.
Nesse cenário, o Senado brasileiro, que já instituiu uma Ouvidoria para acolher as sugestões, elogios, reclamações e críticas dos cidadãos, não pode
deixar de também introduzir em sua estrutura a função
de Ombudsman no âmbito da Secretaria Especial de
Comunicação Social.
O Senado dispõe hoje de uma complexa e eﬁciente estrutura de comunicação social, com a edição
e produção de notícias e matérias especiais que divulgam o trabalho dos senadores e aproximam a instituição da sociedade. Milhões de brasileiros compõem a
audiência da TV e da Rádio Senado, acompanham as
notícias da instituição pela internet com a Agência Senado e acessam o site oﬁcial da Casa. Esse numeroso
contingente de pessoas interessadas na atuação dos
senadores passarão a contar também com a atividade
de um Ombudsman que estará, permanentemente,
acompanhando com olho crítico o trabalho dos meios
de comunicação do Senado.
Diante dessas circunstâncias, consideramos que
a criação da função de Ombudsman, como prevê
este projeto de lei que ora apresento, representará
um progresso para o Senado, mantendo a instituição
dentro dos marcos da modernidade, fortalecendo o
Poder Legislativo e a cidadania.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e Diretora.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
[ORDEM DO DIA]
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Após a Ordem
do Dia, gostaria que me inscrevesse para uma comunicação inadiável.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB –RR)
– Sr. Presidente?
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Após a Ordem do Dia, como primeiro orador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Comunicação inadiável é antes da Ordem do
Dia, mas darei a palavra a V. Exª como orador e Líder
inscrito.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Mas eu gostaria de falar depois a Ordem do Dia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB –RR)
– Presidente, quero...
Sr. Presidente, acho que já chegou à Mesa a
indicação do PTB para eu falar como Líder. Portanto,
pediria a minha inscrição.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero comunicar ao Plenário que inauguro agora o
recolhimento de assinaturas para instalação de uma
comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de
investigar as atividades do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o conhecido Ecad.
Essa comissão parlamentar de inquérito, para
a qual começamos a recolher as assinaturas necessárias previstas, conforme dispõem o texto da Constituição e o nosso Regimento Interno, objetivará tratar
de três temas: investigar as supostas denúncias de
irregularidades praticadas pelo Ecad na arrecadação
e distribuição de recursos oriundos do direito autoral
no País; investigar a suposta prática de cartel no arbitramento de valores de direito autoral e conexos;
investigar o modelo de gestão coletiva, centralizada
dos direitos autorais.
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Esclareço, Sr. Presidente, que a ideia da instituição dessa comissão parlamentar de inquérito em
nada tem a ver com qualquer pretensão de extinguir
o Ecad ou o que pareça ser. Ao contrário, queremos
que o Ecad seja transparente e seja ﬁscalizado pelo
conjunto da sociedade brasileira. Não é possível uma
instituição que, no último ano, teve uma movimentação
ﬁnanceira superior ao Fundo Nacional de Cultura e ao
orçamento do Ministério da Cultura não tenha um organismo de ﬁscalização de suas atividades.
Pretendemos, assim, se conseguirmos as assinaturas dos meus colegas Senadores a esse pedido
de comissão parlamentar de inquérito e conseguirmos
instalá-la, ter um instrumento legislativo preceituado,
que é a CPI, para que possamos ter luzes sobre o
atual procedimento, comportamento e as atividades
dessa instituição, que considero fundamental para o
direito autoral no Brasil, mas que tem que ter as suas
atividades transparentes e de conhecimento do conjunto da sociedade brasileira, em especial, da classe
artística, da classe cultural brasileira.
Obrigado, Presidente, pela condescendência.
Era essa a questão de ordem que tinha solicitado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Ordem do Dia, conforme anunciado.
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 514, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 10, de 2011, que altera
a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV e a regularização fundiária
de assentamentos localizados em áreas urbanas, as Leis nºs 10.188, de 12 de fevereiro
de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 10.406, de 10 de janeiro de
2002-Código Civil; revoga os dispositivos da
Medida Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Transcorre hoje a segunda sessão em que consta
da pauta o Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2011,
proveniente da Medida Provisória 514, de 2010.
Dessa forma, conforme acordo de Lideranças, a
Presidência transfere as matérias constantes da pauta
de hoje para a Ordem do Dia da próxima sessão deli-
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berativa ordinária. Contudo, poderemos votar os projetos que não são vedados pela Constituição e nem
são sobrestados pela medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É o item nº 7, que é o Projeto de Lei da Câmara
nº 3, cuja iniciativa é do Tribunal Superior do Trabalho
e não do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação
de cargos de Juiz do Trabalho e de Varas do Trabalho
no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE),
deﬁne jurisdições e dá outras providências.
O parecer é favorável, sob nº 123, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs.Senadores e as Srªs Senadoras que aprovarem permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2011
(Nº 4.409/2008, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre a criação de cargos de
Juiz do Trabalho e da Vara do Trabalho no
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, deﬁne jurisdições e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criados no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 6 (seis) Varas do Trabalho, assim
distribuídas:
I – na cidade de Fortaleza, 4 (quatro) Varas do Trabalho (15ª, 16ª, 17ª e 18ª);
II – na cidade de Maracanaú, 1 (uma) Vara do Trabalho (2ª);
III – na cidade de Canindé, 1 (uma) Vara do Trabalho (1ª).
Parágrafo único. Ficam mantidas as áreas de jurisdição das Varas do Trabalho sediadas em Fortaleza
e Maracanaú, inclusive em relação aos órgãos criados
por esta Lei, ressalvada posterior alteração pelo Tribunal Pleno, como previsto na Lei nº 10.770, de 21 de
novembro de 2003.
Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei
serão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região, na medida das necessidades do serviço
e da disponibilidade de recursos orçamentários, em
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consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da
Constituição Federal.
Art. 3º Cabe ao Tribunal Regional do Trabalho da
7ª Região, mediante ato próprio, alterar e estabelecer a
jurisdição das Varas do Trabalho, bem como transferir
a sede de um Município para outro, de acordo com a
necessidade de agilização da prestação jurisdicional
trabalhista.
Art. 4º Ficam criados 12 (doze) cargos de Juiz
do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª
Região.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias, consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região.
Art. 6º A criação dos cargos previstos nesta Lei
ﬁca condicionado à sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual, com a respectiva
dotação suﬁciente para seu primeiro provimento, nos
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos recursos orçamentários forem suﬁcientes, somente
para provimento parcial dos cargos, o saldo de autorização e das respectivas dotações para seu provimento
deverá constar do anexo da lei orçamentária, correspondente ao exercício em que forem considerados
criados e providos.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 245, de 2011, do Senador Randolfe Rodrigues e de
outros Senadores, solicitando que o tempo destinado
aos oradores do período do expediente da sessão de
21 de junho seja destinado a comemorar os 16 anos
da Rede Vida de Televisão.
As Srªs e os Srs. Senadores que estiverem de
acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foi lido anteriormente o Requerimento nº 389,
de 2011, do Senador Randolfe Rodrigues e outros,
solicitando que o tempo dos oradores do período do
expediente da sessão de 13 de setembro seja destinado a comemorar os 68 anos da criação do Território
Federal do Amapá.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Também matéria em regime de urgência, que,
de acordo com o pedido da questão de ordem julgada
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procedente pela Mesa, foi incluída na Ordem do Dia
desta sessão de quinta-feira. É o Projeto de Decreto
Legislativo nº 115, de 2011.
É o seguinte o item:
Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 473, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 115, de 2011 (nº
2.600/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o Texto das Notas Reversais entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai sobre as
Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de
Itaipu, ﬁrmadas em 1º de setembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 153, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann,
com os votos contrários dos Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Jarbas Vasconcelos e, em
separado, do Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão o projeto de decreto legislativo, da Câmara dos Deputados, que aprova o Texto
das Notas Reversais entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai sobre as Bases Financeiras do Anexo C do
Tratado de Itaipu.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Salvo interpretação, eu fui informado ontem de que teria havido
um acordo entre as Lideranças de que este projeto não
entraria hoje, entraria na terça-feira. Então, eu vejo V.
Exª colocar esta discussão e estou surpreso, porque
a informação que o meu gabinete me transmitiu ontem
à noite, quando deixei o Senado, é que esta matéria
não seria discutida hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Itamar Franco, quando V. Exª levantou a
questão de ordem, eu a julguei procedente e disse que
nós cumpriríamos as 48 horas. Estou submetendo...
Esse acordo de liderança nem chegou à Mesa para
que eu fosse comunicado. Por isso, eu o estou submetendo hoje. Contudo, se V. Exª achar que se deve
adiar a matéria para a próxima reunião de terça-feira,
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V. Exª faça um requerimento e eu posso submetê-lo
ao Plenário.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Eu gostaria de fazer o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou mandar para...
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Por favor,
porque, de qualquer forma, Sr. Presidente, nós teríamos que, se for o caso – tenho certeza de que V. Exª
não vai insistir –, pedir veriﬁcação de quorum; vamos
tentar a veriﬁcação de quórum. Mas a informação que
eu tive... Vou até perguntar ao gabinete quem a transmitiu, para depois lhe dizer quem foi que transmitiu ao
meu gabinete essa informação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pois eu posso aﬁrmar a V. Exª que esse acordo não
foi comunicado à Mesa. Aliás, ontem, eu reclamei da
liderança, porque ele me comunicou que nós iríamos
incluir duas matérias na terça-feira, quando essa função é da Mesa Diretora da Casa. Mas, diante do apelo
de V. Exª, e eu veriﬁco que no plenário há um quórum
muito baixo, eu atendo à ponderação de V. Exª, e adio
a matéria para a próxima terça-feira. Se bem que a
Mesa está agindo de acordo com o Regimento.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Claro.
Não, eu não estou discordando da aplicação do Regimento, porque eu que levantei a questão de ordem
e V. Exª tem inteira razão. Apenas, a informação que
me deram...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está fazendo...
E eu veriﬁco que, realmente, atendendo à ponderação de V. Exª, nós temos um número, no plenário,
pequeno e poderia ser pedida a veriﬁcação de número.
E eu, antes disso, atendo ao desejo de V. Exª, adiando
para a próxima terça-feira a votação em plenário.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Só para me
manifestar e deixar claro que também concordo com
o requerimento do Senador Itamar Franco. Penso que
esta matéria será melhor debatida e discutida na terçafeira, assim como tínhamos conversado ontem com
alguns líderes. Então, agradeço a V. Exª, mesmo sabendo que V. Exª cumpre o Regimento, colocando-o
em votação em 48 horas. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Adiada a matéria para constar da Ordem do
Dia da sessão de terça-feira, sessão deliberativa.
Está encerrada a Ordem do Dia.
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São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que altera
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que ﬁxa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a

MAIO 2011

Maio de 2011

informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga
a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, e dá outras providências.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
(Adiada para esta data em virtude da aprovação
do RQS 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.
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.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
(Adiada para esta data em virtude da aprovação
do RQS nº 259, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passa-se a lista de oradores.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti, primeiro orador inscrito.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje, dia 5 de maio, se comemora o Dia Internacional da Parteira.
Muita gente poderia perguntar: “Mas, no dia 12 de
abril, não se comemorou o dia do obstetra?” Ambos têm
a mesma função, em tese. Mas, na verdade, a história
das parteiras é anterior à história dos obstetras.
Creio que, dentre os Senadores, pouquíssimos
foram talvez aqueles que tiveram o parto de sua mãe
assistido por obstetra. No meu caso mesmo, minha
mãe teve o parto e eu nasci pelas mãos de uma parteira famosa no meu Estado, a Dona Clo. E assim foram
todos os partos da minha mãe.
Então, quero prestar uma homenagem às parteiras e dizer que essa não é uma ﬁgura obsoleta,
passada, que não deva existir mais. Pelo contrário, o
Ministério da Saúde, já desde muito tempo vem não
só estimulando a formação de parteiras do ponto de
vista de maior ensinamento técnico, como também
qualiﬁcando e colocando inclusive no programa Saúde
da Família a presença dessas parteiras.
O Jornal Gazeta do Povo publica uma matéria muito interessante: “Parteiras, heroínas da resistência”. A
proﬁssão que está quase extinta nos grandes centros. É
bom que se frise: nos grandes centros. Mas, em locais
distantes, elas são o único apoio a quem vai dar à luz.
Então, essa realmente é uma realidade. Felizmente, há a compreensão clara dos proﬁssionais de
saúde de que temos de proﬁssionalizar as chamadas
parteiras leigas, isto é, aquelas que não frequentaram
nenhum tipo de escola de saúde.
Quero aqui ler uma matéria que, no meu entender, resume todo o trabalho das parteiras. O título é
exatamente este: “O Trabalho das Parteiras”.
Devido a falhas no sistema de saúde, acompanhadas das desigualdades sociais e regionais, presentes principalmente na zona rural, a ﬁgura das parteiras
persiste em pleno século XXI...
E eu diria, graças a Deus que persiste. Nós temos que estimular, no âmbito municipal e estadual e
no âmbito das políticas federais, realmente, o treinamento, o fornecimento de material adequado, para
que essas parteiras possam ter condições de continuar prestando assistência a milhões de brasileiras
que não têm tido sequer o direito a consulta médica
durante o seu pré-natal.
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A parteira é reconhecida e respeitada pela sua
comunidade e muitas delas usam práticas populares,
como o uso de plantas medicinais, superstições e simpatias, além da sempre presente oração, tornando-se
a fé um parâmetro para que o trabalho de parto aconteça sem maiores problemas, independentemente
da religião a que pertençam. Normalmente, esse tipo
de trabalho é passado de mãe para ﬁlha [isto é, uma
parteira termina treinando a sua ﬁlha para também ser
parteira], perpetuando gerações de parteiras.
Sr. Presidente, peço que transcreva matérias que
aqui trouxe para fazer parte do meu pronunciamento.
E quero dizer que, com relação ao trabalho das parteiras, talvez os estudos feitos até agora não sejam o
principal aliado delas, mas, sem dúvida, as técnicas,
a coragem, a ousadia, a precisão e a exortação fazem
parte dessas mulheres que há séculos contribuem com
o ato de dar à luz.
Eu, como obstetra que sou, quero homenagear
as parteiras nos diversos níveis. Algumas delas não
tiveram nenhum treinamento, aprenderam com a mãe
ou com alguma outra parteira. Outras – agora já é
uma política do Ministério da Saúde – são treinadas,
são preparadas, aprendem todas as noções de técnicas do parto, aprendem a ter os cuidados de higiene,
aprendem principalmente a identiﬁcar quando um parto
corre risco, quando uma mulher tem necessidade de
um atendimento de maior complexidade.
Fico muito feliz, como obstetra, por prestar hoje
homenagem a todas as parteiras do Brasil, começando
por homenagear a parteira que hoje já não se encontra entre nós, mas que ajudou minha mãe a dar à luz
a mim e aos meus outros irmãos, a Dona Cló e também a Dona Nazinha, e, por intermédio delas, todas
as parteiras do Brasil.
Termino, Sr. Presidente, feito esse registro de
homenagem a essas mulheres... Geralmente são mulheres, diﬁcilmente se encontra o caso de um homem
parteiro. Encontra-se o homem obstetra, mas o homem
parteiro não existe. Existe realmente a mulher que,
repito, aprendeu, com sua mãe ou com uma pessoa
mais velha, a acompanhar o trabalho de parto e até a
interferir, para que ele seja bem-sucedido.
Então, peço, Sr. Presidente, que autorize a transcrição, como parte do meu pronunciamento, de algumas matérias que eu trouxe, para que pudesse registrar melhor esse dia.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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PARTEIRAS, HEROÍNAS DA RESISTÊNCIA
Proﬁssão está quase extinta nos grandes centros. Mas
em locais distantes elas são o único apoio para quem
vai dar à luz
Publicado em 6-5-2010
Vinicius Boreki
Elas contam os anos trabalhados pela idade dos
homens e mulheres que colocaram no mundo. Atualmente, porém, sua proﬁssão foi relegada pelo avanço tecnológico da medicina, situação proibitiva para
a continuidade de seu trabalho. O crescimento dos
hospitais, sobretudo nos grandes centros, facilitou a
migração do parto dos domicílios para os centros de
saúde, criando uma sombra sobre a ﬁgura da parteira.
Apesar de a proﬁssão estar praticamente esquecida
nos municípios desenvolvidos, comemorou-se ontem
o Dia Internacional da Parteira, data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1991.
No Paraná, 99,5% dos partos de hoje ocorrem
nos hospitais, de acordo com a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa). As parteiras, contudo, não respondem
nem sequer pelos 0,5% restantes, pois nesse índice
está incluída a maioria dos nascimentos ocorridos no
deslocamento para os centros médicos. Realidade diferente das regiões Norte e Nordeste, onde perto de
60% dos nascimentos acontecem nos hospitais. No
interior e em locais mais distantes, é difícil mensurar
a relevância das parteiras, muitas vezes o único ponto de apoio para as parturientes. Esse cenário, hoje
tão distante da realidade curitibana, era recorrente na
cidade há 20 anos.
Entidades sustentam presença de médico
O Conselho Federal de Medicina (CFM), a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia
sustentam a posição de que o parto sempre requer
assistência e presença de um médico.
Elfrida Taborda Siqueira, de 80 anos, foi uma dessas parteiras, atuando durante 26 anos na região do
Boa Vista, na capital. A simpática senhora desconhece
quantos partos fez ao certo no tempo de serviço, mas
estima a realização de um a dois por mês, somando
entre 300 e 600 partos. “Se for mais, não faz mal”, diz.
Ao lado de Elfrida, outras quatro parteiras atuavam
no Boa Vista, mas todas já morreram. O diploma de
parteira prática de Elfrida data de 1964, e ela seguiu
na proﬁssão até 1990. Não continuou pelas constantes dores na região lombar, pois vontade não faltava.
“Não dava para ﬁcar mais abaixada por muito tempo e
estava perdendo a agilidade necessária”, relata.
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Apesar de haver curso, o dom é fundamental
para as parteiras, especialmente para não se desviar
do caminho considerado correto. Enquanto realizava
a média de um parto por mês, diariamente alguém
batia na porta de Elfrida solicitando abortos. “Eu seria rica se tivesse feito o que me pediam. Mas minha
consciência não teria sossego”, conta. Elfrida pediu
a Deus a força para trilhar um caminho digno: “Pedi
para que não passasse no teste se me pervertesse
em algum momento”. Coragem é outro dos atributos
necessários. “Na hora do parto, é só Deus e mais
ninguém”, conta a ex-parteira leiga Zilda Aparecida
da Silva, de 53 anos, que realizou 8 partos nos 17
anos de atuação.
O ideal para a parteira era acompanhar a gestação, mas, em muitos casos, era inviável. O chamado surgia só no momento do nascimento. “A gente
chegava em cima da hora e fazia o parto. Quando via
que (o bebê) não estava em posição, mandava para
o hospital”, lembra Elfrida. Nos 26 anos de atuação,
a parteira do Boa Vista se orgulha de êxito em todos.
“Só em um não deu certo, mas não por minha culpa.
Quando cheguei, o bebê já estava morto”, diz. Zilda
também colocou todos os bebês no mundo com sucesso, o último deles há 17 anos.
Zilda sabe e aceita que sua proﬁssão está fadada ao esquecimento, reconhecendo os benefícios da
evolução tecnológica. “Hoje existem muitos recursos,
além de mais médicos e enfermeiras. Com isso, o pessoal quase não precisa mais procurar as parteiras”, diz.
“Mas, se precisar, estou disposta a ajudar.”
Emoção
Ser parteira é também se emocionar. Não com
os nascimentos em si, mas com fatos ocorridos mais
tarde. Elfrida tem vivo na memória o dia em que um
homem desconhecido, com cerca de 45 anos, bateu
em seu portão. Em razão da violência, Elfrida hesitou
em atender, mas algo a instigou a seguir em frente.
Ela não se arrependeu. “Eu havia feito o seu parto,
e ele veio me agradecer dizendo: ‘Foi a senhora que
me pegou nas mãos pela primeira vez’”, conta. “Eu
conheço todos eles. Me chamam de mãezinha ou tia.
É emocionante, um prazer muito grande sentir esse
carinho todo”, aﬁrma Zilda.
“Elas nasceram do ventre úmido da amazônia, no extremo norte do Brasil, no estado
esquecido do noticiário chamado Amapá. O
país pouco as escuta porque perdeu o ouvido
para os sons do conhecimento antigo, para a
música de suas cantigas. Muitas não conhecem
as letras do alfabeto, mas são capazes de ler a
mata, os rios e o céu. Emersas dos conﬁns de
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outras mulheres com o dom de pegar criança,
adivinham a vida que se oculta nas profundezas. É sabedoria que não se aprende, não
se ensina nem mesmo se explica. Acontece
apenas. Esculpidas por sangue de mulher e
água de criança, suas mãos aparam um pedaço ignorado do Brasil. O grito ancestral ecoa
do território empoleirado no cocoruto do mapa
para lembrar ao país que nascer é natural. Não
depende de engenharia genética ou operação
cirúrgica. Para as parteiras, que guardaram a
tradição graças ao isolamento geográﬁco do
berço, é mais fácil compreender que um boto
irrompa do igarapé para fecundar donzelas
que aceitar uma mulher que marca dia e hora
para arrancar o ﬁlho à força.”
Trecho da reportagem “As parteiras da ﬂoresta”,
uma de dez matérias publicadas no livro O Olho da
Rua, de Eliane Brum, da Revista Época. Ela esteve
no Amapá, onde 90% da população nasce da mão
das parteiras. O livro foi publicado pela Editora Globo
em 2008.
12 de abril: Dia do Obstetra
Ele acompanha a gravidez desde os primeiros
dias de gestação... Orienta as mamães de “primeira
viagem”, as que já estão “acostumadas”, as que “não
queriam de jeito nenhum”, as que aguardavam ansiosamente a “graça recebida”, enﬁm, o (a) Obstetra
é responsável por um dos fatos mais importantes na
vida de uma mulher: a maternidade!
Nova vida
O nascimento de um ﬁlho é sem dúvida uma
dádiva do criador à criatura... É a certeza de que Ele
continua acreditando no ser humano!
E quem proporciona a excelência (ou não) do
processo, dos nove meses de gestação é o médico
obstetra – ou pelo menos, culpam ele, quando algo
dá errado...
É dele a responsabilidade pelo Pré-Natal, que
envolve desde simples exames à orientação nutricional – responsáveis pelo bom desenvolvimento do bebê
e saúde da gestante.
O proﬁssional é também responsável pelo diagnóstico e tratamento de doenças da mama e do aparelho genital feminino, além de orientar no planejamento familiar.
Atualmente, em meio a era da globalização, robotização e o avanço da ciência, esse proﬁssional
aperfeiçoa-se a cada dia para acompanhar as últimas
técnicas de fertilização – e claro, para debater assuntos polêmicos, mas necessários, como o uso de células troncos.
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Parteiras: trabalho paralelo
Talvez o estudo não seja o principal aliado delas,
mas sem dúvidas, as técnicas, a coragem, a ousadia,
a precisão, a exortação fazem parte destas mulheres,
que há séculos contribuem com o ato de “dar a luz”.
No dia em que comemora-se o “Dia do Obstetra”
– há que comemorar também o “Dia da Parteira”: isso
porque, sem qualquer graduação, especialização ou
treinamentos, muitas delas, às vezes sozinhas, já realizaram mais partos do que muitas clínicas obstetras,
principalmente, na região norte e nordeste do país, onde
registra-se um grande número de parteiras.
Claro, que um não diminui o outro: o obstetra é
de suma importância na vida da mulher e da gestante,
mas, as parteiras têm seu valor na história da maternidade. A energia presente na vida destas heroínas
ultrapassam as barreiras da pobreza, do difícil acesso
e vai parar nas universidades, nas rodas de estudo e
debates, aﬁnal, elas contribuem intensamente para a
continuação da espécie humana!
O TRABALHO DAS PARTEIRAS
Escrito por Pablo Zevallos
Parto
Devido falhas no sistema de saúde, acompanhado das desigualdades sociais e regionais presentes pricipalmente na zona rural, a ﬁgura das parteiras
persiste em pleno século XXI. Mesmo tratando-se de
um direito constitucional assegurado, boa parte das
mulheres não tem acesso real à assistência institucional ao parto. Comunidades rurais na sua maioria, quer
pela falta de assistência médica e pela distância dos
centros de saúde, vivem em situação de isolamento,
por isso o trabalho da parteira torna-se indispensável
nessas comunidades.
E quem acha que esse tipo de trabalho são realizados apenas por mulheres, engana-se. Em algumas
comunidades existem homens parteiros, embora em
quantidade mínima.
Como na maioria dos lugares que necessitam do
trabalho das parteiras, quando o parto tem que ser
realizado à noite, a iluminação é garantida por intermédio de lamparinas e candeeiros.
O trabalho das parteiras não é para qualquer um.
Trata-se de um trabalho duro, que requer muito esforço físico devido longas caminhadas, muitas vezes na
boca da noite, além da falta de material , treinamento,
transporte e perigos em seu ambiente de trabalho. E
essas parteiras convivem com situações de medo, incertezas e insegurança.
As parteiras são mulheres com sentimentos ambivalentes, como medo e coragem, alegria e tristeza,
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sofrimento e prazer, e possuem uma sensisibilidade e
sabedoria que colocam muito proﬁssional no bolso. E o
maior medo e estresse está na possível perda do bebê
ou a morte da mãe. Conhecem bem suas limitações.
A parteira é uma mulher de valor e coragem
A parteira é reconhecida e respeitada pela sua
comunidade, e muitas delas usam práticas populares,
como uso de plantas medicinais, superstições e de
simpatias, além da sempre presente oração, tornando-se a fé um parâmetro para que o trabalho de parto
aconteça sem maiores problemas, independentemente
da religião que pertençam. Normalmente esse tipo de
trabalho é passado de mãe para ﬁlha, perpetuando
gerações de parteiras.
Mesmo considerando os riscos decorrente a um
trabalho sem condições mínimas , o trabalho das parteiras é notadamente reconhecido.
A ausência de serviços de referência, para que
a parteira encaminhe as gestantes com risco de vida,
também se constitui num fator de muita preocupação,
uma vez que serviços especializados encontram-se
muito distantes.
Mesmo tendo o direito à saúde garantido constitucionalmente, a falha do sistema de saúde, principalmente nessas áreas, faz com que a ﬁgura da parteira
continue salvando muitas vidas. Faz-se necessária a
vontade política dos gestores dos serviços de saúde
para mudar essa situação.
O Dia Internacional da Parteira, no dia 05 de
maio, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde em 1991, para salientar a importância do trabalho
das parteiras em todo o mundo. Em diversos países,
o Dia Internacional da Parteira tem sido comemorado
por diversas organizações ligadas à defesa dos direitos das mulheres.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Ataídes de
Oliveira, do PSDB de Tocantins.
V. Exª, Senador Mozarildo, será atendido de acordo com o Regimento.
Queremos aproveitar a oportunidade para registrar a presença dos alunos do 2º ano do Ensino Médio
da Nova Escola Lourenço Castanho, do Estado de
São Paulo, uma escola-modelo que se faz presente
por meio dos seus alunos.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. ATAÍDES DE OLIVEIRA (Bloco/PSDB –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente
quero cumprimentar V. Exªs, assim como os proﬁssionais da imprensa e demais presentes.
Faço especial menção aos nossos Senadores
de Tocantins pelo magníﬁco trabalho que têm realizado para o nosso querido Estado e para o povo do Tocantins: ao Senador João Ribeiro, esse grande líder,
amigo, razão maior da minha estada nesta conceituada Casa Legislativa, na condição de seu primeiro
suplente; à Senadora Kátia Abreu, mulher de atitude,
corajosa e amiga; ao Senador Vicentinho Alves, esse
amigo e guerreiro.
Gostaria também de saudar os meus amigos
Senador Demóstenes Torres, Senadora Lúcia Vânia e
Senador Aécio Neves, esse brilhante jovem Senador,
cuja história política está apenas começando.
É uma honra estar aqui, neste Plenário, e poder
compartilhar do convívio com três ex-Presidentes da
República: Senador José Sarney, Senador Fernando
Collor e Senador Itamar Franco. Também quero agradecer a presença dos meus amigos, o Deputado Sabino e o Senador Quintanilha.
Sr. Presidente, quero fazer um breve resumo da
minha história de vida pessoal e proﬁssional a S. Exªs
aqui presentes, à imprensa e ao povo do nosso País.
Nasci na pequena cidade de Estrela do Norte e
fui criado nas fazendas às margens do Rio Araguaia,
onde meu pai era meeiro. Terras que hoje formam o
Estado do Tocantins.
Minha curta infância foi vivida de forma simples
e sofrendo os rigores comuns a uma família sem recursos ﬁnanceiros, que tirava do trabalho árduo do
campo seu sustento.
Apesar de todas as diﬁculdades impostas pela
baixa qualidade de vida típica da população rural do interior do País, naquela época, fui agraciado com o mais
valioso dos bens. Quero dizer, a coragem de enfrentar
toda espécie de desaﬁo, sem me abater por qualquer
obstáculo que encontrasse pelo caminho.
Aos 11 anos de idade, fui obrigado a deixar a
casa de meus pais em busca de oportunidades de
estudo e trabalho. Com determinação e certo de estar na posse do meu próprio destino, lutei como pude
e digo que venci. Cursei as faculdades de Direito e
Contabilidade. Exerci as proﬁssões de contador e de
advogado, além de lecionar em faculdades nessas
duas áreas do saber.
Tenho dois ﬁlhos, Rafael e Tiago, que são meus
sócios e parceiros em todos os nossos negócios, hoje
reunidos no Grupo Araguaia.
O Grupo Araguaia atua nas áreas da construção
civil, consórcios, concessionárias automotivas, táxi
aéreo, importação e exportação, publicidade, comér-
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cio atacadista de papel, saúde e lazer, participações
societárias, entre outras atividades.
As empresas que fazem parte desse conglomerado se espalham por alguns Estados, geram milhares
de empregos, recolhem impostos e distribuem renda.
Srªs e Srs. Senadores, ao assumir esta suplência, na condição de legítimo representante do Estado
do Tocantins perante a Federação, não poderia deixar
de registrar, nos Anais do Senado Federal, o meu mais
profundo sentimento de gratidão aos parlamentares
que participaram da criação do Estado do Tocantins:
Senador Aécio Neves; Senador Itamar Franco, aqui
presente; Senador José Agripino; Senadora Lídice da
Mata; Senadora Lúcia Vânia; Senador Mozarildo Cavalcanti; Senador Paulo Paim; Senador Renan Calheiros
e demais Senadores e Deputados Federais que participaram da votação da criação do Tocantins.
Quero dizer a V. Exªs que, ao votarem “sim” pela
criação do nosso Estado do Tocantins, V. Exªs trouxeram para o seio da sociedade brasileira um povo esquecido há longas datas.
Os Senadores e as Senadoras aqui presentes
deram aos tocantinenses a oportunidade de se tornarem verdadeiros cidadãos.
Quero especialmente saudar o nosso Governador
Siqueira Campos – que tenho a honra de chamar de
amigo – pela sua incansável luta, coragem e competência na implantação do nosso Estado do Tocantins.
Siqueira é um ícone, exemplo vivo para todos nós.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não trouxe,
em minha bagagem, belos discursos, nem um vasto
conhecimento político. Mas trouxe comigo a experiência e o conhecimento de vida de um garoto pobre e
sonhador e de um empresário bem-sucedido, graças
a Deus.
Conheço muitos dos problemas sociais e econômicos do País, tais como as diﬁculdades da área da
saúde, da segurança pública; os déﬁcits na educação;
os problemas com a Previdência Social; as questões
de infraestrutura; e a elevada taxa de juros.
Sei também da necessidade urgente da reforma
tributária, previdenciária, ﬁscal, política, trabalhista e
do Poder Judiciário, de que tanto se fala, mas sobre a
qual tão pouco se faz.
Nossos empresários são a força motriz da Nação,
é sabido por todos nós. Eles, que são os maiores responsáveis pela geração de empregos, pelo pagamento
de impostos e pela distribuição de renda, estão hoje
impotentes diante da ausência dessas reformas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁnalmente quero dizer que estou aqui desprovido de qualquer vaidade pessoal, política, ﬁnanceira, de poder
ou fama. Estou aqui por uma causa maior, em prol do
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nosso País e principalmente do povo do meu Estado
do Tocantins.
Sou do Partido da Social Democracia Brasileira,
PSDB. Observarei as diretrizes do meu partido, mas
tenham a certeza de que sempre votarei de acordo
com os meus princípios de ética e moral, defendendo
os interesses do nosso País e do nosso povo, independentemente de qualquer ideologia partidária.
Peço a Deus que dê saúde e sabedoria à Srª
Presidente da República e a toda a sua equipe, para
que façam um bom governo. Ratiﬁco os meus agradecimentos a todos os presentes e ao povo brasileiro,
especialmente ao povo tocantinense, pela oportunidade
de falar, um pouco, sobre a minha vida, de expor os
meus pensamentos e de ser ouvido por todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Pela Liderança do Partido Verde, o Senador Paulo Davim.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, um dos problemas que
me deixa indignado neste País chama-se corrupção,
sobretudo quando ela acontece na Pasta da saúde.
Vejo algumas matérias publicadas recentemente em alguns jornais do Brasil. Vejo, por exemplo, na
Agência Senado, uma matéria que diz: “As investigações administrativas realizadas por órgãos federais,
concluídas entre 2007 e 2010, apontaram desvios de
R$662,2 milhões no Fundo Nacional de Saúde”
A outra matéria diz que, no Acre, houve um desvio
de recursos, Senador Mozarildo, da ordem de R$100
milhões, na saúde.
Outro diz que a Polícia Federal calcula desvios
de R$688 milhões desde 2004.
Outra matéria diz que o balanço que está sendo
ﬁnalizado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ,
constatou que tramitam hoje no Judiciário brasileiro
240 mil 980 processos na área de saúde.
Outra matéria diz: “Novos vampiros da saúde”.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não dá mais
para convivermos com esse tipo de crime sem que
esta Casa esboce alguma reação.
Por isso mesmo, dei entrada hoje nesta Casa a
um projeto de lei, Senador Mozarildo, Sr. Presidente,
de minha autoria, que altera a redação da Lei 8.072,
de 1990, que trata dos crimes denominados hediondos,
acrescendo à mesma dispositivo que passa a considerar como crimes hediondos aqueles envolvendo o
patrimônio, bens, valores e recursos públicos destinados à saúde.
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Esta lei, que ora apresento, tem como objetivo
primacial o de inibir o cometimento de crimes praticados
por servidores públicos e particulares em detrimento
do patrimônio, bens, recursos e valores públicos destinados aos serviços de saúde pública no Brasil.
Tal projeto emerge de um verdadeiro estado de
calamidade pelo qual atravessa a saúde pública nacional, principalmente em face de que as verbas a ela
destinada soa, de forma interativa, descaradamente
apropriadas, desviadas em proveito próprio ou de outrem, mediante processos deletérios de corrupção, seja
ativa ou passiva, concussão ou peculato.
Diuturnamente, o País posta-se, ao mesmo tempo,
estarrecido e impotente diante de tanto descalabro em
relação aos recursos destinados à saúde pública, que
são criminosamente apropriados, contando os delinquentes, geralmente, economicamente aquinhoados,
quando, em remota hipótese, eventualmente condenados, com a blandícia da legislação tocante à execução
da pena, que lhes confere um verdadeiro status de privilégio ante à hediondez dos delitos perpetrados.
Tais delitos, na verdade, práticas dantescas contra os integrantes mais pobres e miseráveis do povo
brasileiro, representam um verdadeiro câncer que
posta a sociedade em destrutiva metástase, visto a
mortandade de crianças, idosos, gestantes, enﬁm, todos aqueles que, despossuídos de recursos e bens,
ﬁcam inexoravelmente contingenciados a se verem
assistidos pelo sistema de saúde pública brasileiro,
que, em face dos frequentes ataques de delinquentes
de tal jaez, vê-se notoriamente combalido, em estado
de falência permanente.
As apropriações criminosas, das quais o País inteiro é testemunha, implicam exatamente, em sentido
oposto, na total incapacidade do Estado brasileiro de
prover uma saúde pública minimamente decente, pois
é certo que, se os recursos destinados a tal serviço
fossem, de efeito, corretamente aplicados, não haveria
tanta dor, sofrimento, óbitos e desvalidos, carentes de
serviços de saúde pública, pelo menos aceitável pela
Organização Mundial de Saúde.
É preciso que se busquem mecanismos legais
para, ao menos, tentar inibir as ações facinorosas de
tais meliantes, que não hesitam em engordar as suas
já abastadas contas bancárias, sangrando criminosamente os recursos destinados à saúde pública, que se
encontra em Estado de verdadeira indigência.
A razão pela qual se pretende a modiﬁcação do
caput do artigo se deve ao fato de que na atual redação não há referência, por obviedade, ao Decreto
Lei nº 201/67.
Certo de que a alteração que proponho contribuirá para que o SUS seja continuamente aperfeiçoado,
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solicito o apoio dos nobres Parlamentares para a aprovação do projeto de lei que acabo de apresentar.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Paulo Davim...
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Ouço
com prazer o aparte do Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Davim, quero parabenizá-lo pela mostra que
faz do descalabro que existe realmente na saúde, a
corrupção que campeia neste setor. Em uma audiência com o Ministro da Saúde, tive a oportunidade de
dizer e até parabenizá-lo quando ele disse que o primeiro desaﬁo era fazer mais com o que tem, antes de
corrigir esses desmandos, essa roubalheira que existe no setor de saúde. Até eu disse e o convidei para
que ﬁzesse uma força-tarefa no meu Estado porque
lá tanto a Funasa, que é federal, quanto a secretaria
estadual são dois antros de corrupção, justamente
na área da saúde, roubando medicamentos, equipamentos, privando, portanto, as pessoas de terem
uma assistência adequada e até de terem a sua vida
garantida. Então, apoio integralmente esse projeto de
V. Exª, embora já tenha aqui apresentado um projeto
mais suave, apenas aumentado a pena dos crimes de
corrupção nas áreas de saúde e de educação. Mas,
acho que realmente, do jeito que está a nossa saúde
hoje, merece tratamento mais heróico, mais forte, como
o que V. Exª está propondo. Realmente, é inconcebível que existam quadrilhas organizadas no Brasil todo
para assaltar a saúde pública, seja fazendo compras
ﬁctícias, seja comprando remédios superfaturados,
seja fazendo de conta que compra e não comprando.
O certo é que a gente vê isso em todo lugar. Ontem
mesmo, a Rede Bandeirantes publicou uma matéria
enorme, mostrando o desvio de quase R$1 bilhão da
saúde no País. Então, não é possível mais que nós,
Senadores de um modo geral, mais precisamente nós,
Senadores médicos, ﬁquemos aqui apenas a reclamar.
Reclamar, temos reclamado bastante, mas temos de
agir. É preciso que nos envolvamos. Ao contrário do
que está no Jornal do Senado hoje, não é o Ministro
da Saúde que tem de cobrar do Senado providências.
Nós é que temos de cobrar do Ministério da Saúde
providências, para que o dinheiro do povo seja bem
aplicado, pelo menos, na saúde.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo enriquecido aparte, V. Exª que conhece a problemática da saúde, que, inclusive, no seu Estado, também frequenta
as páginas dos jornais com esse tipo de matéria.
Mas quero dizer que há uma indignação latente
em toda a sociedade brasileira com esse tipo de crime, porque esses desvios de recursos da saúde, em
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última análise, vão prejudicar uma legião de anônimos
que estão na ponta da linha.
São crianças que precisam de leitos de UTI,
de leitos de neonatologia, que não vão ter, porque
os recursos foram desviados. São pacientes pobres,
humildes, miseráveis, que precisam de antibióticos e
não vão ter, porque os recursos foram desviados. São
pacientes renais crônicos, que precisam de sessões
de hemodiálise e não vão ter, porque os recursos foram desviados, não havendo máquinas disponíveis
para fazer as sessões. São pacientes que precisam
de cirurgias cardíacas ou neurológicas, que também
não vão ter, porque os recursos foram criminosamente desviados.
O pior disso tudo, Sr.ªs e Srs. Senadores, é que
não está sendo dado às vítimas o sacrossanto direito
de reação, o direito de se revoltar, o direito de reagir,
porque é um crime cometido em larga escala, de vasto
potencial destrutivo.
Portanto, entendo que é um crime contra a vida; é
um crime contra a humanidade; é um crime coletivo.
Por isso mesmo, acredito que essa lei, proposta
neste exato momento, classiﬁca como crime hediondo
o que realmente é um crime hediondo; é um crime revoltante, é um crime que deixa todos nós indignados,
sobretudo aqueles que trabalham na saúde pública do
Brasil. E eu me coloco como um desses, na condição
de médico, que trabalha em saúde pública, em hospitais públicos. Vejo e sou testemunha, diuturnamente,
dos desaﬁos hercúleos que a gente precisa enfrentar
para oferecer, minimamente, condições aceitáveis no
atendimento ao paciente pobre, humilde, que busca,
através do SUS, resolver seus problemas.
Ilustre Senador Itamar Franco, eu não me poderia omitir, na condição de Senador da República, na
condição de médico, que sou; servidor público, mas,
sobretudo, na condição de cidadão. Não posso e não
poderia, jamais, omitir-me.
Eu precisava canalizar essa indignação, que trago
no peito, de forma mais concreta. Eu precisava concretizar a reação de milhares e milhares de pacientes
anônimos que são condenados à própria sorte por
atitudes inescrupulosas de quem desvia recursos da
saúde. Já que eles não puderam esboçar reação, faço
isso agora, apresentando projeto de lei que transforma
esse tipo de crime em crime hediondo, portanto passível das punições cabíveis.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a relatar na
tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para
comunicar uma importante deliberação da Comissão
de Educação desta Casa, que, em caráter deﬁnitivo,
aprovou, nesta semana, importantíssimo projeto, que
aproxima o ensino público do ensino privado.
Estamos ampliando para 80% a frequência mínima na educação básica, incluindo o ensino fundamental e o ensino médio; e ampliando a carga horária
de quatro para aproximadamente cinco horas por dia,
igualando as oportunidades da escola privada e da
escola pública, fazendo com que as crianças possam
permanecer mais tempo na escola, deixando de ser a
presa fácil que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão sendo como vítimas dos traﬁcantes e
de todo um conjunto de desvios sociais.
Comunico essa importante decisão que tomou
a Comissão de Educação e registro o empenho do
nosso Presidente, o Senador Roberto Requião, que
priorizou essa matéria e permitiu que a votássemos
e déssemos esse passo adiante na organização do
ensino público brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Ricardo Ferraço. O
projeto de V. Exª é de grande importância para a educação brasileira, especiﬁcamente para a da juventude.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Fora do microfone.) – O projeto é de autoria do ex-Senador Wilson de Matos. Eu apenas registro a dedicação
e a deliberação da Comissão, porque essa era, de fato,
uma demanda que tínhamos no ensino público.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Todos os Srs. Senadores que se incorporaram a esse projeto merecem os elogios da Casa.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
de igual modo, na Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática do Senado da
República, no dia de hoje, foi votado o relatório ﬁnal
destinado a examinar as normas de apreciação dos
atos de outorga e renovação de concessão, permissão
ou autorização de serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens.

282

14348

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 6

Todos sabem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, das denúncias formuladas a respeito dos ditos
“laranjas” na questão de outorgas e concessões dos
serviços de radiodifusão.
Esta Casa, por meio da sua Comissão de Ciência
e Tecnologia, imediatamente ao tomar conhecimento
dessas denúncias, sobrestou toda e qualquer deliberação sobre a matéria, nomeou um grupo de trabalho
composto pelos Senadores Walter Pinheiro, Valdir Raupp e Aloysio Nunes Ferreira e estabeleceu a coordenação, por intermédio do Senador Walter Pinheiro.
Na tarde de hoje, Sr. Presidente, em reunião
extraordinária, exatamente no momento em que o
Senado comemora os seus 185 anos de instalação,
podemos dizer que há um marco importante e histórico na Comissão de Ciência e Tecnologia, quando
delibera, em suas considerações ﬁnais, a respeito de
recomendações ao Executivo, inclusive para alteração
da Resolução nº 3, de 2009, da Comissão de Ciência
e Tecnologia, bem como da Resolução nº 39, de 1992.
Eu creio que esse é um grande trabalho prestado por
este Senado da República a um serviço público de
concessão e outorga extremamente importante para
os meios de comunicação, mais precisamente para
canais de rádios e televisão que, a partir de agora,
retomam, na semana que vem, Sr. Presidente, a normalidade de seus trabalhos na Comissão de Ciência
e Tecnologia do Senado. Ao mesmo tempo, esse relatório foi encaminhado por decisão do Plenário para
os distintos poderes da Câmara dos Deputados, do
Ministério da Comunicação, da Anatel, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas da União.
Essa importante contribuição, Sr. Presidente,
tenho certeza de que engrandece o trabalho daquela
Comissão e deste Senado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Eduardo Braga, a Presidência
recebeu o Ofício nº 18, de 2011, de autoria de V. Exª,
que trata desse assunto.
A Mesa irá publicá-lo para que tomem conhecimento do documento V. Exª e os demais interessados.
É lido o seguinte:
Of. nº 18/2011 – CCT
Brasília, 5 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Reporto-me ao Of SF nº 469/2011, datado de 15
de abril p.p., em que Vossa Excelência solicita a colaboração desta Comissão no sentido de elaborar pautas
temáticas pelas Comissões Permanentes da Casa.
Nesse sentido informo que:
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– A CCT realizou na última semana de abril, como
já estava programado, uma Audiência Pública
que discutiu “denúncias sobre a utilização de
empresas em nome de “laranjas” para comprar
concessões de rádio e TV nas licitações públicas
realizadas pelo governo federal”. Em consequência, decidiu-se pelo sobrestamento de todos
os Projetos de Decreto Legislativo-PDS de outorgas de rádio e TV. Ainda, constitui-se Grupo
de Trabalho para análise de novos critérios para
a aprovação de outorga no Senado;
– Decidiu-se dentro do princípio da racionalidade administrativa, pela continuidade das apreciações
dos PDS de renovação de outorgas de rádio e
TV, bem como, das Rádios Comunitárias e de
Fundações, mantendo os demais sob Exame
Técnico Preliminar;
– Realizou-se, no dia 4 de maio, conforme programação anterior à Vossa orientação, Audiência Pública com a presença do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, que
apresentou as “Diretrizes e Programas Prioritários para os próximos dois anos”;
Informo adicionalmente, que não tramitam na CCT
projetos legislativos relacionados aos temas Saúde ou
Segurança Pública.
Em atendimento a sua solicitação, sugiro a apreciação conjunta das matérias relacionadas ao tema
Inovação, objeto da Mensagem encaminhada ao Congresso Nacional em 2 de fevereiro de 2011, pela Presidenta Dilma Rousseff.
A organização dos próximos trabalhos, desta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, buscará estar alinhada à orientação, superior de apreciação de matérias em pautas temáticas,
destacando os temas prioritários ao País.
– Senador Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Ana Amelia. Antes, porém, concedo a palavra, pela ordem, ao
Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que, na primeira
oportunidade, me conceda a palavra como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª já está inscrito, Senador. Logo
após a fala da Senadora, V. Exª terá a palavra como
Líder.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senadora Ana Amelia, V. Exª tem a
palavra pelo tempo regimental.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Presidente Wilson Santiago.
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, hoje tivemos aqui, no início dos trabalhos vespertinos, uma sessão dedicada
aos 185 anos de existência do Senado Federal. Sem
dúvida, uma solenidade merecedora do que representou essa celebração.
A história desta Casa se confunde com a própria
história da Proclamação da República. Sua existência
foi um fator relevante para que o Brasil se tornasse uma
Federação unida, humana e próspera.
Mas, neste dia de comemorações, nós, ao mesmo
tempo, estamos ainda aturdidos com um problema que
se arrasta desde que a Constituição de 1988 instituiu
a medida provisória como instrumento de governo e,
para muitos, um instrumento de governabilidade.
As medidas provisórias têm sido utilizadas, Sr.
Presidente, por sucessivos governos que mantiveram
suas relações com o Poder Legislativo pautadas pela
legiferância em um sistema de produção legislativa
que, paradoxalmente, confere ao Poder Executivo,
poderes desproporcionais numa relação que deveria
ser de total equilíbrio.
Nesse sistema, o Executivo fortalecido pelas regras institucionais estabelecidas lá na Carta Magna, é
demandante de um Poder Legislativo fraco que se vê
incapaz de deliberar satisfatoriamente diante do excessivo número de medidas emitidas pelos governos.
No período que compreende a criação desse
instrumento, 1988, até o ﬁnal do Governo Lula, foram
editadas 1.076 medidas provisórias. Em média, o governo envia ao Congresso Nacional 4,2 medidas provisórias por mês. A Presidenta Dilma, em quatro meses
de governo, editou já 11 medidas provisórias.
Isso não é novidade para nenhum de nós, meu
caro Presidente e Senador Itamar Franco. Porém,
aqueles que exerciam mandato na simbólica data de
11 de setembro de 2001, dia em que foi promulgada
a Emenda à Constituição nº 32, lembram que esse
problema já foi bem pior.
Até a promulgação da Emenda nº 32, a edição das
medidas provisórias era permitida de forma indeﬁnida, e

Sexta-feira 6

283

14349

essa permissão gerou 2.586 edições – reedições aliás.
Uma dessas medidas provisórias, reeditada inúmeras
vezes, era o texto responsável pela existência da moeda corrente brasileira, o Real. Isso gerava um risco
institucional muito grande, pois um lapso governista, o
lapso da não reedição, poderia colocar na ilegalidade
a nossa própria moeda.
Está aqui o nosso autor desse momento histórico.
As medidas provisórias, no meu entender, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, são uma expressão do
nosso “jeitinho brasileiro” no processo legislativo, utilizadas para driblar a morosidade da tramitação, que
seria a proposição de um projeto de lei por parte do
Poder Executivo, uma forma mais democrática de se
relacionar com o Poder Legislativo.
Esse “jeitinho brasileiro”... Aliás, uma medida provisória foi adotada para um sistema de governo que
não é o nosso sistema presidencialista, mas para o
sistema parlamentarista, por conta daquele momento
histórico estar vivendo o Brasil numa situação de diﬁculdade política na relação entre os dois Poderes e as
próprias relações político/partidárias de 1988.
Pois esse “jeitinho brasileiro” gera, como disse,
uma série de entraves que atrapalham o funcionamento do Congresso Nacional deturpando as suas
prerrogativas.
Pelo cumprimento do rito das MPs, o Poder Legislativo abre mão de sua principal função: produzir leis.
Essa função é delegada ao Executivo, que predomina
na produção legislativa brasileira. A grande maioria das
proposições que são aprovadas pelas duas Casas do
Congresso tem origem na Praça dos Três Poderes, no
Palácio do Planalto.
As medidas provisórias, Sr. Presidente, são votadas sem passar pelas comissões temáticas, deliberadas sem a devida análise do Congresso Nacional.
No mesmo artigo 62 da Constituição Federal, que
trata da tramitação das MPs, está prevista a criação
de uma comissão mista para examinar as medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer a respeito de
sua urgência e relevância. No entanto, é sabido que,
como essas proposições têm tramitação acelerada e
são enviadas com frequência ao Legislativo, não há
tempo hábil para que essa comissão se reúna para
proferir um parecer.
O excesso de medidas provisórias provoca o
trancamento da pauta tanto na Câmara como no Senado, Presidente, engessando os trabalhos do Congresso Nacional. A ampla maioria de nossas sessões
deliberativas é trancada por medidas provisórias que
chegam da Câmara dos Deputados com seus prazos
já esgotados. Aliás, vêm de lá para cá já prontas para
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serem votadas, sem prazo para que os Senadores
possam aduzir alguma emenda.
O principal problema gerado pela edição sem
critérios de medidas provisórias não diz respeito à
rotina do trabalho parlamentar ou ao papel das instituições, mas, sim, aos efeitos que são produzidos, de
forma imediata, na sociedade e também nos recursos
públicos.
Como as medidas provisórias têm força de lei,
muitas vezes não é possível reverter seus efeitos, e elas
se transformam num instrumento autoritário utilizado
pelo Executivo. Isto é, tais medidas são impostas pela
Presidência da República e produzem efeitos imediatos.
Quando são analisadas pelo Congresso Nacional, os
recursos já foram destinados, os servidores já foram
contratados ou os acordos já foram ﬁrmados, e o efeito
produzido é irreversível.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª me
permite um aparte?
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Com
todo prazer, Sr. Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Ontem, nós
assistimos aqui...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu ia
fazer referência a isso, mas ﬁco muito feliz com o seu
aparte.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Ontem assistimos aqui, com muita tristeza, ao que aconteceu no
plenário do Senado da República. Percebe-se, mais
uma vez, que o Executivo insiste em legislar. E o que
é mais grave é que o Senado da República está aceitando esse posicionamento do Executivo.
(Interrupção do som)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Não
é culpa da oposição não, Senador, nem do Presidente. O Presidente é muito amável, não ia cortar a sua
palavra!
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Vou terminar
porque não quero interromper V. Exª. Hoje, atendendo
uma convocação do Senador Aécio, fomos à OAB. Eu
ﬁz uma pequena intervenção para dizer que o Supremo Tribunal Federal precisa também responder com
urgência os nossos pedidos relativos a ADINs sobre o
problema da juridicidade e da constitucionalidade. Veja
o caso do salário mínimo: até hoje não tivemos nenhuma resposta. Ontem se prometeu que faríamos outra
hoje. É necessário que o Supremo também entenda a
diﬁculdade que nós, legisladores, estamos enfrentando.
Se formos deixando, deixando, um dia vamos deixar a
Casa e não teremos as respostas. Queria dizer que é
sempre uma alegria ouvi-la. Muito obrigado.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada pelo aparte de quem tem autoridade moral
e ética e responsabilidade para tratar desse assunto,
meu caro amigo, Senador Itamar Franco.
De fato, é preciso que os três Poderes, para
equilibrar a relação democrática, assumam os seus
compromissos. É preciso, sim, que o Supremo Tribunal Federal responda adequadamente a essas demandas. A minoria também tem direito! A sociedade,
sobretudo, precisa de um tratamento adequado com
relação a isso.
Concedo ao Senador Cristovam Buarque um
aparte com muita gentileza e atenção.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora, creio que esse assunto é um dos que mais
temos repetido aqui na defesa do funcionamento da
democracia. A democracia não funciona – e o Senador Itamar tem sido um enfático defensor dela – se a
gente tiver um Executivo com mais poder do que o
Legislativo, ou mesmo o Judiciário com mais poder do
que o Legislativo. A verdade é que, hoje, a Casa do
povo, que somos nós, está em desequilíbrio com as
outras duas grandes forças. Mas aproveito a sua fala
para lembrar uma fala minha feita esta semana aqui.
Tenho preocupação com outra coisa, Senador Itamar,
além das medidas provisórias: é com o partido único
que está se constituindo no Brasil. Está deixando de
existir situação e oposição. Temos visto a situação e
um resquício de pessoas com o direito de espernear.
Não estamos vendo clareza por parte da oposição,
propostas claras não estão sendo apresentadas, e
estamos vendo, do lado do Governo, a tentativa de
ampliar de tal maneira o leque de apoio que, daqui a
pouco, não haverá oposição. Isso se agrava também
quando o Governo, além de criar essa imensa base de
apoio, coopta os movimentos sindicais, os intelectuais,
as universidades, as ONGs, formando um só bloco de
pensamento. Eu creio que essa tendência, Senador
Mozarildo, Senador Taques, de um partido único não
explícito, mas implícito, é um risco tão sério como o
que nos é imposto quando se usa mal uma boa medida. Reﬁro-me à medida provisória, que é uma intenção
correta da Constituição, mas feita de maneira equivocada. Há muito tempo não sinto necessidade de defender
a democracia. Já faz 25 anos que eu não sentia essa
necessidade. Eu começo a senti-la hoje.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Cristovam Buarque. Talvez esse
instrumento seja um instrumento não de governabilidade, mas um instrumento autoritário e de alguma
prepotência do Executivo sobre o Legislativo. É preciso
reequilibrar as forças.

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Concedo aparte ao Senador Pedro Taques com
muito prazer.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Esse
tema já foi debatido muitas vezes aqui, desde a primeira reunião desta sessão legislativa. V. Exª fez uma
interpretação histórica da Constituição, fez referência
a como foi criado o instituto da medida provisória: pensava-se no regime parlamentarista de governo. Essa
forma, com a Emenda à Constituição nº 32, de 11 de
setembro de 2001 – um dia fatídico para o mundo –,
não resolve a questão da medida provisória. Nós aqui
no Legislativo, nesta Casa, não temos passado de um
apêndice, de um satélite do poder Executivo. Não interessa quem seja o Presidente, não interessa o partido
do Presidente, não interessa o sexo do Presidente, o
que interessa é que no Brasil, conforme já disse o Senador cujo busto se encontra ali em cima, nós vivemos
sob o regime de um Executivo imperial: o Executivo
manda e nós aqui obedecemos. Com todo respeito, é
isso o que ocorre. Nenhum Presidente sobrevive hoje
sem o instituto da medida provisória. No entanto, pela
forma como a medida provisória vem sendo utilizada,
esta Casa – estou falando especiﬁcamente do Senado
–, ao atingir 185 anos, não tem passado de um carimbador do poder Executivo. O que nós podemos fazer a
respeito disso? Nós temos uma tarefa que talvez seja
a mais importante desta legislatura até este instante.
Qual é essa tarefa? Nós respondermos uma pergunta:
o Legislativo, na República Federativa do Brasil, restará
submisso ao Executivo ou nós caminharemos? Esta é
a pergunta que deve ser respondida. E a resposta para
ela deve ser ofertada pela discussão da proposta de
emenda à Constituição apresentada pelo Presidente
Sarney, que, com todo respeito, não resolve o problema da medida provisória. Ela resolve o problema do
Senado. Vamos estabelecer prazo para o Senado e
para a Câmara, mas vamos criar um conﬂito entre as
duas Casas deste bicameralismo. Precisamos avançar,
precisamos caminhar no sentido de dar ao poder Legislativo, na República Federativa do Brasil, a sua função constitucional. Encerro a minha fala dizendo mais
uma vez: não interessa o Presidente, não interessa o
partido, não interessa o sexo do Presidente da República, o que interessa é que a República Federativa do
Brasil precisa de um Legislativo que seja independente
e que cumpra suas funções constitucionais. Isso não
vem sendo feito, ao menos por nós, nesta legislatura
que já quase atinge cem dias de instalação. Parabéns
por seu pronunciamento. Associo-me a V. Exª na preocupação de que esta Casa não pode ﬁcar submissa
ao Poder Executivo.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço-lhe imensamente. Aliás, Senador Pedro Taques,
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Senador Itamar, Senador Cristovam, Presidenta Vanessa Grazziotin, este é um debate institucional que
temos a responsabilidade de assumir para ter o respeito desta Casa. Também a Câmara deve fazer isso,
com responsabilidade própria, para dar uma resposta
adequada para que sobrevenha esse equilíbrio de forças entre o Executivo e o Legislativo.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – V.
Exª me concede um aparte?
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Com
muito prazer, Senador Ricardo Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – De
igual forma, associo-me à manifestação de V. Exª e aos
apartes do Senador Itamar Franco e do Senador Pedro
Taques, mas acho também que precisamos fazer uma
avaliação crítica a respeito da necessidade de agilizarmos o processo legislativo parlamentar brasileiro, que é
do século passado. Neste mundo em que vivemos, em
que precisamos produzir com velocidade e em tempo
real – isso às vezes traz graves consequências para
o dia a dia das pessoas e da população –, também
é necessário que o Congresso Nacional repense a
complexidade do seu Regimento Interno, que, muitas
vezes, não oferece respostas no tempo adequado, no
tempo que a sociedade deseja. Muito obrigado.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada pela valiosa contribuição. Também concordo
com V. Exª: é preciso que façamos o dever de casa em
relação a essa matéria. Aliás, logo mais vou abordar
esse aspecto, porque estamos sobrecarregados e, aí,
a nossa produção legislativa passa a não ter a qualidade que a sociedade dela espera.
O art. 167 da Constituição prevê a abertura de
créditos extraordinários em caso de urgências, como
“guerras, comoção interna e calamidade pública”.
No entanto, as medidas provisórias têm sido utilizadas, indiscriminadamente, para abertura de créditos extraordinários em ministérios, sem observar os
critérios de urgência.
Outro grave problema diz respeito às medidas
provisórias, como a que foi aprovada ontem, sob os
protestos da Minoria, liderada, aliás, por nosso Senador Itamar Franco, pelo Senador Demóstenes Torres
e tantos outros. Essas medidas possuem, em seu
conteúdo, inúmeras matérias que não têm relação
nenhuma entre si, provocando alterações substanciais
no ordenamento jurídico, como a de ontem que falava
do Haiti, tinha questões relacionadas a transportes e
a tantos outros.
Esse tipo de prática, além de ferir o processo legislativo, causa insegurança jurídica, diminui a transparência dos atos governamentais e diﬁculta o trabalho
parlamentar. Sua complexidade atrapalha a compre-
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ensão popular e a análise criteriosa por parte de Senadores e Deputados.
Medidas como as que votamos deveriam ser
devolvidas ao Poder Executivo por não atender ao
pressuposto no art. 7º da Lei Complementar nº 95, de
1998, que determina que cada lei deverá tratar de um
único objeto e não conterá matéria estranha ou não
vinculada a ele por aﬁnidade, pertinência ou conexão.
Aliás, faço homenagem aqui ao Senador Garibaldi Alves Filho que teve a ousadia de devolver à Presidência da República uma medida provisória, exatamente
porque não observados esses critérios.
É por isso que gostaria também de me associar
à iniciativa do Presidente José Sarney ao propor a
Emenda Constitucional nº 11/2011, que propõe mudanças na tramitação das medidas provisórias, e também
do trabalho do Senador Aécio Neves, que é o Relator
desta matéria na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que está fazendo emendas para torná-la
ainda melhor e mais eﬁcaz. E concordo com o Senador
Pedro Taques de que é preciso mais do que isso em
relação a essa iniciativa do Presidente José Sarney.
No entanto, Srs. Senadores e Srª Senadora, atento
para o fato de que este não é o único entrave ao bom
desenvolvimento dos trabalhos nesta Casa. Precisamos encontrar, em conjunto, uma solução para o excessivo número de reuniões nas Comissões Técnicas
e Subcomissões existentes aqui no Senado. Atualmente, atuamos em 11 Comissões Permanentes que se
desdobram em 30 Subcomissões.
O cidadão brasileiro, em cada Estado desta Federação, nos escolheu como seus representantes
por acreditar que temos condições de conhecer, com
profundidade, seus problemas e discuti-los à exaustão, para, em seguida, deliberar sobre suas possíveis
soluções.
Quando chegamos ao Senado, dispomos de todas
as condições para o bom andamento dos trabalhos.
Temos infraestrutura, consultores muito especializados e preparados, assessoria legislativa e parlamentar e, também, a possibilidade de convocar qualquer
brasileiro para nos auxiliar, prestar esclarecimentos e
contribuições aos temas em questão.
No entanto, temos diﬁculdade para entregar bons
resultados à sociedade, devido ao acúmulo e à concomitância de reuniões e audiências públicas, o que
impede o aprofundamento das discussões. Já diz o
ditado popular: “quem sabe de tudo, não entende de
nada”.
Temos que trabalhar, como disse muito bem o
Senador Pedro Taques, também nesta reforma interna da tramitação e como reforçou o Senador Ricardo
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Ferraço a respeito desse dever de casa que temos de
fazer conjuntamente.
Srª Presidenta Vanessa Grazziotin, V. Exª é muito
generosa. Assim, pediria apenas mais um tempinho
para fazer dois registros.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª disporá de mais três minutos.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada.
O primeiro registro é que tive o prazer de ser
convidada para um almoço com o Ministro Garibaldi
Alves Filho, da Previdência Social, em função de críticas que ﬁz aqui no dia que se comemorou o Dia do
Aposentado.
Penso que o diálogo é a melhor forma de esclarecer as questões importantes e relevantes.
Tenho atenção especial com a questão da Previdência, mas o que ouvi hoje, neste almoço, compartilhado com o nosso colega Senador Paulo Davim, do
Partido Verde do Rio Grande do Norte, foi muito importante do ponto de vista institucional e do interesse da
sociedade brasileira que paga muito imposto e recebe
serviço de má qualidade. É o que nós criticamos com
muita frequência.
Ouvi do Sr. Carlos Eduardo Gabas, Secretário
Executivo do Ministério da Previdência, uma espécie
de braço direito do Ministro Garibaldi Alves Filho, informações muito importantes.
Acontece que no Ministério da Previdência, Senador Itamar Franco, foi aplicado a meritocracia: contrato
de gestão com os servidores da Previdência. É o único
órgão do Governo Federal que aplica esse critério de
qualidade e avaliação de desempenho trimestralmente
em cada unidade da gestão.
Como fez isso? Através de um plano de carreira
feito pelo Governo em 2003 e que está sendo concluído agora, onde o salário inicial passou de R$702 para
R$4.300; o plano de carreira encerra agora, tendo havido, de 2003 até agora, reajustes parcelados.
Repetindo, o salário inicial da Previdência era de
R$702 e passou para R$4.300, parcelado este reajuste
ao longo dos últimos anos.
Já lhe concedo o aparte Senador Ataídes de
Oliveira.
O teto, em 2003, era de R$1.876. Passou para
R$7.200, ou seja, de 2003 até este ano, este reajuste foi dado com a aplicação de contrato de gestão e
avaliação de desempenho. Qual foi o resultado disso,
Senador Ataídes de Oliveira, Srª Senadora e Srs. Senadores? Foi que o tempo médio da concessão de
uma aposentadoria, que era de 180 dias, passou para
30 minutos. Contrato de gestão, meritocracia, o único
órgão do Governo Federal que aplica uma ação. Isso
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deve ser, certamente, muito bem quisto pela Presidenta
Dilma, que, como excelente gestora que é, deve avaliar
o que a sociedade quer do Poder Público, do Governo,
isto é, eﬁciência e resultados pelo imposto que paga.
Então, o que foi feito na Previdência deveria ser seguido em outras áreas do Governo, Senador Ataídes
de Oliveira, a quem concedo um aparte.
O Sr. Ataídes de Oliveira (Bloco/PSDB – TO)
– Senadora Ana Amelia, tive o imenso prazer de ser
empossado, no último dia 3, terça-feira, nesta Casa de
Leis, com muita alegria, com muito prazer. Como eu
disse, venho do Direito e o regime democrático sempre
pautou a minha vida ao longo dos anos. Mas ontem,
voltando à MP nº 513, tive uma tremenda decepção,
ﬁquei muito triste. Ontem, quando cheguei em casa,
liguei para os meus ﬁlhos e disse a eles que estava
muito triste porque, na minha chegada, tive uma bela
decepção: vi que o nosso regime democrático foi estrangulado ontem e vi que o povo brasileiro foi desrespeitado. Queria deixar isso registrado e registrar
também a grande admiração que tenho pela Senadora
Ana Amelia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Ataídes de Oliveira, pela sua generosa referência. Essa sua frustração também perpassa
não só iniciantes como nós, o senhor e eu, que estou
aqui debutando no exercício legislativo, mas também ﬁguras notáveis que temos aqui, como o Senador Itamar,
o Senador Pedro Taques, o Senador Walter Pinheiro, a
Senadora Vanessa Grazziotin. Nós todos sentimos na
carne essa contingência e essas limitações que nos
doem muito na alma, porque temos responsabilidade
com o povo brasileiro.
A respeito desse registro que ﬁz sobre a meritocracia e que foi aplicado na Previdência, queria dizer,
Srª Presidente, que quem ganha com isso não é o
funcionário da Previdência, mas a sociedade brasileira, o aposentado, as pessoas de idade que vão lá
em busca dos seus direitos e, dessa forma, obtêm um
atendimento de qualidade.
Para terminar, quero dizer que estive acompanhando o Deputado Sperotto, Deputado Estadual do
PTB do meu Estado, para uma demanda que foi aqui,
nesta Casa, muitas vezes...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... Muitas vezes, o Senador Sérgio Zambiasi, meu amigo e
colega radialista, pela relevância, tocou no assunto
aqui nesta Casa.
O assunto é a segunda ponte sobre o Guaíba,
que, para Porto Alegre, que será uma das sedes da
Copa de 2014, será fundamental. A Ponte Getúlio Var-
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gas, que tem mais de 50 anos, já está com problemas
gravíssimos. É uma ponte que faz içamentos, que provoca paralisação, mortes de pessoas, partos dentro
de ônibus e de ambulâncias. Uma série de consequências negativas não só sociais para as pessoas que
precisam chegar a Porto Alegre, mas também para o
aspecto do escoamento da produção.
Fui recebida, junto com o Deputado Sperotto,
pelo Diretor da ANTT, Bernardo Figueiredo. Ele examinou a possibilidade de uma renovação da concessão por mais 20 anos, o que facilitaria possivelmente
esse projeto, já que...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... já que
envolve um investimento estimado em R$800 milhões.
Também estivemos com o Diretor do Dnit, Hideraldo
Caron, tratando do mesmo tema. Ele diz que o Estudo
de Viabilidade Econômica e Ambiental está pronto e
está para ser divulgado; e em junho haverá o edital de
licitação para essa importante obra. É uma notícia extremamente relevante para o Rio Grande do Sul e para
toda região metropolitana, porque poderia desafogar o
tráfego ali também, facilitando todos os interesses da
nossa economia, mas, sobretudo, o interesse das pessoas que acorrem a Porto Alegre para um tratamento
de saúde, ou até para um parto nos hospitais da grande
Porto Alegre. Essa notícia é muito importante e caberá
agora uma decisão política do Ministro Alfredo Nascimento, dos Transportes, e da Ministra Miriam Belchior,
que certamente levarão esse assunto da ponte sobre
o Guaíba à Presidenta Dilma Rousseff, que conhece
como ninguém as necessidades...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... desse importante projeto. (Fora do microfone.). Portanto,
a Ministra Miriam Belchior e o Ministro Alfredo Nascimento levarão o problema da ponte à Presidenta Dilma Rousseff, que dará a palavra ﬁnal, ela que conhece profundamente a necessidade e a urgência dessa
grande obra, inadiável, aliás, para Porto Alegre e para
toda região metropolitana da nossa capital.
Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, pela generosidade em relação ao tempo
que usei nesta tribuna.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sª Ana Amelia, o
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa agradece a V. Exª a participação, Senadora Ana Amelia, que fez um belo pronunciamento.
Dando sequência à ordem dos oradores inscritos, convidamos para usar a tribuna o ex-Presidente
da República, Senador Itamar Franco, que falará como
líder.
V. Exª disporá de até vinte minutos para falar
como Líder do PPS.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, senhoras e
senhores, ontem recebi e trago ao conhecimento deste Plenário um apelo do renomado médico e Diretor
Cientíﬁco da Sociedade Mineira de Reumatologia, o
Dr. Antônio Scafuto Scotton.
S. Sª chama atenção para a escassez de um remédio fundamental para os portadores de artrite reumatóide, uma doença crônica que acomete principalmente
mulheres, na proporção de 3 a 4 mulheres para cada
homem, não poupando crianças ou idosos.
A artrite reumatóide, Srª Presidente, atinge atualmente cerca de 1% da população brasileira, trazendo
graves consequências sociais e econômicas.
Apesar do aspecto crônico e da agressividade
da doença, o reumatologista conta, em seu arsenal
terapêutico, com fármacos modiﬁcadores da doença
que alteram o curso natural da doença, reduzindo o
sofrimento dos pacientes e mantendo-os ativos.
Entre esses fármacos, o mais utilizado em todo
o mundo no tratamento da doença é o Metotrexate.
Trata-se de droga altamente eﬁciente, com baixo nível
de efeitos colaterais, posologia semanal e de baixíssimo custo ﬁnanceiro.
Inexplicavelmente – e daí o apelo que me foi feito
pelo Dr. Scafuto – o Metotrexate não tem sido comercializado normalmente, obrigando milhões de pacientes a migrar para opções extremamente onerosas, de
efeitos colaterais mais severos e, por vezes, até mesmo menos eﬁcazes.
Para que os senhores e senhoras tenham uma
ideia do custo mensal envolvido, cito os seguintes números: a adoção do Metotrexate implica um custo de
R$40 mensais; o uso de um outro fármaco, que por
razões éticas não citarei o nome, elevaria esse custo
para R$380 mensais, quase dez vezes mais!
Segundo me foi informado, estamos falando de
tratamento contínuo para um contingente estimado de
15 milhões de brasileiros.
É esse o apelo que faço, Srªs e Srs Senadores,
dirigindo-me diretamente às lideranças do Governo, entre elas o ilustre Senador Humberto Costa, ex-Ministro
da Saúde no governo anterior: que faça chegar ás au-
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toridades da saúde no Governo Federal a preocupação
e o pedido desse médico Diretor da Sociedade Mineira
de Reumatologia, para que sejam tomadas medidas
que permitam normalizar a disponibilidade deste fármaco, o Metotrexate, condição fundamental, segundo
o cientista, para manter todos os pacientes de artrite
reumatóide – cerca de 15 milhões, repito, no Brasil –
sob o regime de tratamento necessário.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Com
prazer ouço V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – V. Exª
trata de um tema por demais importante. A Constituição
estabelece o direito à vida, mas não é qualquer vida. A
Constituição estabelece o direito à existência, mas não
é qualquer existência. A existência tem de ser digna. E
para que a existência seja digna, nós precisamos de
saúde. Por isso, o art. 6º da Constituição diz que esse é
um direito fundamental do cidadão, a saúde é um direito fundamental. Agora, infelizmente no Brasil, a saúde
curativa é muito cara, sabemos disso. O interessante
seria investir na saúde preventiva, mas quando isso
já não é possível, o Estado brasileiro deve fornecer
os meios para que o cidadão tenha essa saúde, essa
existência, essa vida que seja digna. Infelizmente, hoje
acompanhamos a judicialização das políticas públicas,
em que o Poder Judiciário vem e resolve a questão da
saúde, através de várias ações de vários mandados de
segurança nesse sentido. Isso mostra mais uma falha
do Estado brasileiro em cumprir a Constituição. Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e associo-me à
luta para que tenhamos uma vida, uma existência digna
não só no sentido moral como também material, o que
signiﬁca remédio, tratamento de qualidade
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Muito
obrigado a V. Exª pela intervenção que complementa
o meu pensamento. V. Exª tem inteira razão. Durante
a campanha eleitoral...
(Interrupção do som.)
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Srª
Presidente, infelizmente terei de mudar de microfone,
porque o meu está falhando.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu acho que o problema é com o microfone mesmo, Senador, mas esse aí não vai falhar.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Então,
nós debatíamos o programa do Serviço Único de Saúde
e chegamos à conclusão de que ele precisa ser modiﬁcado constitucionalmente. V. Exª fala muito bem, o
problema da saúde toca a todos os brasileiros e, sobretudo, a classe mais pobre deste País.
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Quando eu me reﬁro a este remédio aqui, examinado não por qualquer pessoa, mas por um cientista, o
Presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, ﬁco
imaginando, meu caro Senador, quando a Presidente da
República diz que hoje nós temos tantos milhões – nós
não vamos contestar os números dela – de brasileiros
vivendo na pobreza absoluta, ﬁco imaginando aqueles
que dependem do serviço de saúde. E é incrível, porque
V. Exª me dá a oportunidade de dizer algo mais. Vou
tomar como exemplo a minha cidade de Juiz de Fora:
nós temos lá a Prefeitura atuando no serviço de saúde.
Nós temos lá a Universidade Federal de Juiz de Fora
atuando no serviço de saúde. Temos o Estado de Minas Gerais atuando no serviço de saúde. Ora, por que
não reunimos a universidade, a Prefeitura e o Estado
num combate único, em vez dessa diversiﬁcação que
existe, sobretudo, numa cidade de 600 mil habitantes,
como é a minha cidade de Juiz de Fora?
Então, veja V. Exª que há muito o que se fazer
nesse aspecto. Quando a gente escuta aqui que o governo resolveu tudo, que o governo anterior avançou
mais do que os outros governos, a gente ﬁca imaginando, eu dizia a uma repórter aqui: se a gente passar
ali perto, agora, agora, neste instante, da antiga rodoviária, nós vamos encontrar três, quatro pessoas ali,
adormecidas. E elas querem o quê? Não é andar de
avião, como disse outro dia a Senadora do PT, a Senadora Marta Suplicy. Se nós chegarmos a perguntar
a essa gente que está deitada, que está lá dormindo,
o que elas querem, se elas querem andar de avião,
a resposta será “não”. Elas querem o quê? Moradia,
trabalho e saúde.
Muito obrigado a V. Exª pela intervenção, que
honrou muito o meu pronunciamento.
Srª Presidente, eu agradeço e já vou encerrar,
dizendo que gostaria que o Governo atendesse a esse
pedido do Presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia. Aqui, nós vamos fugir desse debate, com
razão, porque o Executivo é que faz a legislação, e
nós aqui estamos assistindo tranquilamente, para entrar num assunto demasiado importante para aqueles
mais pobres deste País.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Perfeitamente. A Mesa se soma à
preocupação de V. Exª, Senador Itamar. Certamente
seu pronunciamento foi ouvido e deverá ser analisado
com muito cuidado e com todo o critério que o caso
requer.
Parabéns. Cumprimento V. Exª pela sua preocupação.
Na sequência, convidamos para falar como orador inscrito, o Senador Ricardo Ferraço.
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O Senador Ricardo Ferraço dispõe de até vinte
minutos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin,
Presidente desta sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, foi uma semana extremamente rica, tendo em
vista a diversidade dos debates que pudemos fazer
no Senado da República, sobretudo com a presença
do Ministro Guido Mantega e com a presença hoje do
presidente do Banco Central.
E uma preocupação hegemonicamente esteve
presente em todos os momentos nos debates que
ﬁzemos na Comissão de Assuntos Econômicos e na
Comissão Mista de Orçamento: a preocupação com
a escalada inﬂacionária, que estressa, que tenciona
a conjuntura econômica brasileira. Mas não apenas a
conjuntura econômica brasileira, nós estamos enfrentamos uma conjuntura global, Senador Walter Pinheiro.
E pessoalmente ﬁquei convencido, a partir da manifestação do Ministro Guido Mantega, de que estamos
no caminho certo, ou seja, estamos com o controle da
política econômica, monetária, ﬁscal. Estamos conciliando crescimento econômico com combate à inﬂação.
E haveremos de superar essa conjuntura que necessita de muita atenção por parte de todos, sobretudo
das autoridades que têm a responsabilidade de fazer
o controle da política econômica.
Mas foi também uma semana em que nós comemoramos os onze anos de implantação de uma
importante lei. Comemoramos, nessa quarta-feira,
onze anos de uma das mais importantes, a meu juízo,
normas legais do nosso País; um marco institucional
que, no tempo, se revelou um verdadeiro patrimônio
da sociedade brasileira, pelos efeitos, pelas consequências, por tudo que gerou de organização nas ﬁnanças públicas, não apenas da República, não apenas
do Governo Federal, mas também dos Estados e dos
Municípios.
Eu me reﬁro à Lei de Responsabilidade Fiscal,
uma lei que mudou a mentalidade na gestão das contas públicas em nosso País, que garantiu uma administração mais transparente e mais equilibrada, mais
moderna e mais responsável.
É a Lei de Responsabilidade Fiscal que tem impedido, ao longo de todos esses anos, que os governantes continuem a fazer dívidas que depois não possam
ser honradas. É ela que garante a governabilidade de
Estados e Municípios. Porque também é necessário
considerar que, se muitos entes federados hoje vivem
uma situação difícil, sem a Lei de Responsabilidade
Fiscal, essa situação seria ainda muito mais grave. É a
Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece metas,
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limites e condições claras para a gestão das receitas
e das despesas públicas.
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi muito importante, foi estratégica para a manutenção da estabilidade
do nosso País. Foi ela também que deﬁniu punições
e correção de desvios do administrador, ordenador
responsável. Que colocou um ponto ﬁnal em gastos
excessivos e irresponsáveis, um ponto ﬁnal na desorganização ﬁscal determinada pelo socorro ﬁnanceiro
indiscriminado prestado por bancos estaduais e públicos ou por ajustes com o Governo Federal – ajustes
que não foram cumpridos no tempo e que se revelaram
verdadeiros e gigantescos passivos.
Foi a mesma Lei de Responsabilidade Fiscal – que
completa hoje, Senadora Vanessa, onze anos – que
ofereceu segurança e estabilidade necessárias para o
ﬁm do processo inﬂacionário em nosso País. Que garantiu, por ﬁm, a estabilidade econômica que o Brasil
conquistou a duras penas, estabilidade econômica de
fundamental importância para a manutenção do poder
aquisitivo da classe trabalhadora, do pequeno, do microempresário, do contribuinte brasileiro.
Mas essa, julgo eu, é uma memória que precisa
ser resgatada. Fizemos uma contabilidade: entre julho
de 1965 e junho de 1994, tivemos uma inﬂação no País
de 1,1 quatrilhão por cento! Uma inﬂação de 16 dígitos, em três décadas! Algo inimaginável pelas novas
gerações no momento em que estamos trabalhando
para manter a inﬂação entre 4,5% e 6%. E este é o
debate, o debate em torno de como calibrar as medidas para combater a inﬂação, sem que esse combate
à inﬂação comprometa o crescimento econômico que
tem gerado desenvolvimento humano e oportunidade
para tantos brasileiros.
É claro que hoje ﬁcamos assustados com uma
inﬂação que oscila em torno de 6%, uma inﬂação cujo
controle, evidentemente, merece toda a atenção por
parte – como dissemos aqui – das nossas autoridades
econômicas, mas que tem suas principais raízes não
apenas em alguns processos internos – é bom que se
ressalte –, mas raízes ﬁncadas em problemas da economia global, das commodities, que subiram mais de
47% nos últimos doze meses, impactando não apenas
a nossa economia, mas também a economia global.
Ao criar as bases para uma gestão mais equilibrada e responsável das ﬁnanças públicas e ao assegurar
a estabilidade econômica, a Lei de Responsabilidade
Fiscal foi também um instrumento poderoso para garantir que o Brasil superasse, muito mais rápido que outros
países, os efeitos recentes da crise internacional.
O Ministro Guido Mantega esta semana observou
bem, em audiência pública nesta Casa, que o Brasil tem
hoje alguns bons problemas para resolver: o excesso
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de capital externo, a falta de mão de obra qualiﬁcada
e a demanda aquecida.
São problemas de desenvolvimento e não de
estagnação, de recessão ou de depressão, lembrou
muito bem o Ministro, bem diferentes dos que aﬂigem
a maioria dos países desenvolvidos, obrigados hoje a
conviver com inﬂação alta, desemprego e déﬁcit ﬁscal elevado.
Esses países, que não contavam com um instrumento de controle de gestão do porte da Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira, ainda estão mergulhados
nos efeitos dessa última crise internacional.
A taxa de crescimento dos Estados Unidos, este
ano, não deve passar de 2,9% a 3%; a da França, de
1,7%; a do Reino Unido, de 1,6%. A situação do Brasil,
em que pese aos nossos complexos desaﬁos, é bem
diversa. Se não vamos crescer este ano no ritmo chinês ou asiático, fazemos parte de um seleto grupo de
países que devem crescer acima de 4%. A previsão é
de que a taxa de crescimento do PIB nacional coloque
4,5%, 5%, quem sabe, em 2011. Temos a promessa e
o compromisso das autoridades econômicas. Temos o
comprometimento e o envolvimento pessoal de nossa
Presidente Dilma, o compromisso de manter a vigilância diária e noturna no controle da inﬂação.
Torcemos também para que o Governo seja muito
bem-sucedido na estratégia do chamado ajuste não
tradicional, que concilia redução seletiva do consumo
com estímulos ao investimento.
O certo é que, embora tenhamos ainda muito o
que fazer para pavimentar o caminho do desenvolvimento sustentável e para tornar o controle dos gastos públicos mais rigoroso, podemos, sim, comemorar
avanços inquestionáveis em nossa economia, avanços
que têm como um dos seus panos de fundo, uma das
suas mais sólidas raízes, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, cujo registro faço nesta noite, em razão de estarmos completando, esta semana, onze anos dessa
importante lei que mudou o marco da organização das
ﬁnanças públicas em nosso País. Isso não é apenas
um conceito técnico ou de indicadores; isso tem a ver
com o resgate da capacidade de investimento de muitos Estados, de muitos Municípios e até do Governo
Federal.
É essa, minha caríssima Presidente, a manifestação e a contribuição que trago, porque julgo que a
Lei de Responsabilidade Fiscal teve uma importância
fundamental na estabilidade econômica e na manutenção da estabilidade econômica em nosso País.
Não poderíamos passar despercebidos em razão da
sua importância.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigado a V. Exª, Senador
Ferraço, por lembrar uma data importante para todo o
nosso País, sobretudo para a conquista, como disse
V. Exª, da estabilidade econômica.
Dando sequência, convidamos agora como orador
inscrito, para fazer uso da tribuna, com o tempo de até
20 minutos, o Senador Walter Pinheiro, Senador pelo
Partido dos Trabalhadores da Bahia, grande representante da Bahia ao lado da Senadora Lídice da Mata.
Pois não. Vinte minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Vanessa Grazziotin, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da nossa TV Senado, ouvintes
da nossa Rádio Senado, quero, antes de falar deste
tema, reaﬁrmar aqui uma posição que eu diria vitoriosa,
já anunciada na tarde de hoje, pelo nosso Presidente
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática daqui, do Senado, Senador
Eduardo Braga, sobre a aprovação, agora à tarde, do
nosso relatório, que trata dos critérios para apreciação
de concessões e renovações de rádios e TVs.
A ideia, com esse relatório, Srª Presidente, é a
gente criar um ambiente seguro e criterioso de análise dos processos que envolvem concessões e renovações de rádio e TV, para que a gente consiga banir,
de uma vez por todas, esse processo de laranjas, de
contratos de gaveta ou de processos cada vez mais
inescrupulosos na operação com as concessões de
rádio e TV no Brasil.
Então, apresentamos um conjunto de dez critérios
para que possamos colocar em prática imediatamente, além de oferecer sugestões, para que o Ministério
adote medias de envio de documentações para esta
Casa, assim como também tanto a Câmara quanto
o Senado possam apreciar normas legais, buscando
ajustar esse procedimento, para que a gente, criteriosamente, adote posturas na análise dos processos
de concessões e renovações nas comissões tanto da
Câmara quanto do Senado. E digo aqui tanto da Câmara quanto do Senado como referência exatamente
ao procedimento que vamos adotar: vamos enviar uma
cópia para a Câmara dos Deputados. Obviamente,
não queremos determinar o que fará a Comissão de
Ciência e Tecnologia da Câmara, comissão da qual
tive oportunidade de participar ao longo dos últimos
catorze anos na Câmara dos Deputados, mas queremos sugerir aos nossos Pares do Congresso Nacional
que adotem uma postura, se não próxima, parecida
pelo menos: que aquela comissão possa acompanhar
a atitude assumida pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal.
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Srªs e Srs. Senadores, quero aqui, nesta tarde,
falar exatamente do processo que tem suscitado um
debate no País inteiro e, de certa forma, uma provocação, até por conta da Copa de 2014, dos Jogos
Olímpicos e até pela necessidade de um debate sobre
mobilidade urbana. E, quando me reﬁro à mobilidade
urbana, apesar de tratar neste momento exclusivamente da questão do transporte, quero reaﬁrmar que
o conceito de mobilidade não é somente um conceito de transporte público. Mobilidade envolve diversos
fatores. E quero, ao longo dessa nossa trajetória de
debates sobre esse tema, ter oportunidade de, a cada
momento, discutir essa matéria.
Eu conversei a respeito disso com o Senador
Lindbergh Farias e, inclusive, sobre a Subcomissão da
Pessoa com Deﬁciência, que S. Exª preside.
Portanto, mobilidade urbana tem de prever as
condições para que a pessoa com deﬁciência possa-se
locomover. Mobilidade urbana tem de discutir passeio,
o direito de ir e vir, onde a população pode caminhar.
Mobilidade urbana não é somente transporte público,
não são somente carros nas ruas, mas pessoas andando a pé, condições para que as pessoas se desloquem,
locomovam-se de um lugar para outro não somente em
boas condições, mas em condições agradáveis.
Eu estou dizendo isso porque, em cidades como
Salvador, hoje, poucos são os lugares onde a população pode caminhar a pé.
O conceito de mobilidade urbana não pode guardar relação com apenas uma cidade ou com o trato de
uma cidade. A cidade de Salvador, por exemplo, não
pode discutir mobilidade urbana sem imaginar a região
metropolitana. Portanto, cidades que, de forma integrada, relacionam-se com a capital mobilizam-se por
serviços, mobilizam-se por uma locomoção, em busca
inclusive de lazer. Então, há um contexto de mobilidade
urbana que é importante a gente discutir.
Quero, Srªs e Srs. Senadores, falar exatamente
do caótico sistema de transporte público de Salvador,
que está vivendo, nesta semana, ameaça de paralisação devido a alguns impasses nas negociações entre
patrões e trabalhadores do setor.
A pauta dos rodoviários inclui um reajuste de
18%, folgas aos sábados e domingos, plano de saúde
e uma série de reivindicações que aqueles trabalhadores fazem na relação com as empresas.
No caso das empresas intermunicipais, os trabalhadores querem a extinção, por exemplo, dos refeitórios, para que a alimentação seja fornecida exclusivamente por meio do pagamento de tíquetes, permitindo aos trabalhadores fazer a escolha dos locais onde
podem fazer as suas refeições.
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O Sindicato dos Rodoviários, por exemplo, aﬁrma que a pauta de reivindicações foi entregue há mais
de 30 dias à Associação de Empresas de Transporte
Coletivo do Estado, que até agora não deu uma resposta contundente buscando resolver esse impasse.
Depois de cinco rodadas de negociações, não houve
acordo.
Nesta quinta-feira, duas outras rodadas de negociação estão sendo realizadas, numa nova tentativa de acordo entre trabalhadores e patrões, portanto,
entre as partes. Esperamos que essa negociação alcance o entendimento, para que principalmente a população da Bahia ou a população soteropolitana não
seja mais surpreendida com paralisações relâmpagos,
forma e tática utilizadas pelos trabalhadores inclusive
para fazerem uma pressão, eu diria, normal da luta do
processo de negociação, como já vem ocorrendo ao
longo dessa semana.
Os ônibus de 14 das 18 empresas de transporte
urbano e intermunicipal ﬁcaram repentinamente nas
garagens, sem que a população fosse avisada desse
procedimento. Os veículos foram retidos das 4 horas
até as 8 horas, causando prejuízos aos usuários do
sistema, que não conseguiram chegar aos seus locais
de trabalho.
Essa paralisação nas garagens de transporte urbano, de certa forma, atingiu mais duramente a população soteropolitana que vive no Subúrbio Ferroviário
ou no miolo da cidade, lugares altamente dependentes
do transporte coletivo, principalmente nas regiões de
baixa renda, onde a população depende exclusivamente do transporte público.
O sistema de transporte de Salvador não ﬁcará, efetivamente, minha cara Vanessa, nem pior nem
melhor após o encerramento do movimento. Chamo
a atenção para isso, porque a volta ao trabalho ou a
sua solução apenas devolverá aos usuários a rotina
de atrasos de uma frota envelhecida, com problemas
de segurança, de falta de conforto, e com tarifa, para
muitos dos soteropolitanos, relativamente elevada.
A frota de ônibus de Salvador é de aproximadamente 2.457 veículos, com quase cinco anos de uso.
Nesse período de tempo, os usuários de transporte individual, que sofre desgaste muito menor, geralmente
têm substituído os seus carros pelo menos uma vez.
A mobilização da categoria tornou ainda mais
caótica a situação da cidade de Salvador. Quero aqui
acentuar que não é por conta da paralisação que o
caos no trânsito de Salvador se estabeleceu. Eu diria que ela até pode ter agravado uma situação que
já encontra todas as condições para isso, na medida
em que aumentou a circulação de carros e de veículos
de transporte clandestino, operado com vans, motoci-
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cletas ou coisa do gênero, o que só faz ampliar esse
problema enfrentado por Salvador e por diversas capitais do País.
Um estudo recentemente divulgado pelo IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) concluiu
que, entre as cinco cidades mais populosas do Brasil,
Salvador teve o segundo maior crescimento de frota
de carros entre dezembro de 2007 e março de 2011.
O crescimento dessa frota de carros em Salvador foi
da ordem de 44,8%. Hoje existe um carro para cada
três habitantes na capital baiana, que é o único dos
cinco centros urbanos observados que não tem metrô
em funcionamento. Portanto, eu estou falando que, dos
cinco centros pesquisados pelo IPEA, Salvador não
possui metrô em funcionamento, o que agrava ainda
mais o problema do trânsito em nossa cidade. Enquanto o transporte individual cresce exponencialmente, o
transporte coletivo é abandonado.
Salvador reclama e clama urgentemente por uma
revolução no seu sistema de transporte. E é importante
que a gente trate isso principalmente a partir do próprio debate estabelecido desde a virada do século XX,
quando foram instalados os primeiros veículos sobre
trilhos na Bahia, inicialmente, minha cara Vanessa,
puxados até por burros e depois eletriﬁcados.
E pense: nós estamos no século XXI e não temos
ainda em obra um metrô. Nós não temos nenhum veículo sobre trilhos na capital baiana. Em relação ao metrô, inclusive de forma equivocada, a sua operação foi
substituída da CBTU para uma CTS. Talvez a iniciativa
fosse até na busca de resolver problemas locais, mas,
no fundo, no fundo, só trouxe complicações. Salvador
é a única capital cujo metrô é de responsabilidade do
Município. A única! Nas outras, há a responsabilidade
do Estado ou da União, por meio da CBTU.
Portanto, passados mais de 100 anos dessa experiência, os veículos sobre trilhos voltam a se apresentar como solução para o transporte público não
apenas de Salvador, mas também de toda a região
metropolitana.
Em Salvador, ofereceu-se a opção do metrô, lamentavelmente não tão bem planejada assim. E Salvador não consegue concluir as obras do trecho de apenas
seis quilômetros, que não consegue funcionar, e ainda
outros seis quilômetros. Talvez coubesse aqui aquela
frase que Caetano, em uma das suas músicas, utiliza,
quando diz assim: ainda em construção e já é ruínas.
É uma obra de seis quilômetros que nós precisamos
concluir. São dez anos de obras do metrô.
O esforço que se faz, hoje, em Brasília, de todos
– acredito que é a posição de todos os partidos –, é
que nós consigamos concluir esse primeiro trecho de
seis quilômetros e concluir os outros seis quilômetros,
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ou o segundo tramo, permitindo assim que doze quilômetros de metrô sejam entregues aos soteropolitanos.
Aí, sim, em função dessa necessidade de construirmos
um sistema de transporte, olhando a Copa como janela de oportunidades, apresentemos um outro projeto
que agora integre esses doze quilômetros concluídos
e que consiga também enxergar os outros sistemas. E
que adotemos, na cidade de Salvador, um sistema de
transporte que contribua para melhorar a situação do
trânsito e principalmente como ferramenta para ajudar
na mobilidade urbana.
Portanto, em função dos custos e da sua limitação
diária, o projeto apresentado pelo Município não é solução para o transporte público da cidade de Salvador.
E, com a proximidade da Copa, às vezes, até soluções
mágicas começam a ser apresentadas, como se o sistema de transporte público de Salvador precisasse ser
modernizado apenas para o período dos jogos.
A Copa de 2014 terá apenas um mês de duração.
Quando ela passar, será a população soteropolitana
que continuará a usar o sistema de transporte público
que vier a ser implantado para corrigir a ineﬁciência
do atual sistema de transporte.
Entendemos que a melhor solução será a implantação de sistema sobre trilhos. Como disse, será o encontro do transporte público de Salvador com as suas
origens. Para a implantação desse sistema, precisamos
vencer o lobby dos que defendem o sistema BRT, sigla
em inglês para “ônibus rápido no trânsito”, traduzindo
aqui essa sigla. Como se não passasse da utilização
de ônibus em corredores exclusivos, como acontece
hoje na cidade de Curitiba. Já os veículos sobre trilhos
foram aprovados em muitas cidades da Europa, Ásia
e Estados Unidos. No Brasil, estão sendo implantados
em Brasília, Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Cuiabá.
Há metrô em Belo Horizonte e em diversas cidades
do Estado de São Paulo e na própria cidade de São
Paulo. O Rio de Janeiro tem metrô.
Salvador faz essa opção de mudança ou a população terá de continuar dependendo de uma linha de
transporte coletivo executada por uma frota de ônibus
que eu diria velhos e, em alguns momentos, até sujos.
Não quero ser leviano, ao dizer que não há limpeza.
Há. Mas, claro, às vezes, mal conservados e que andam superlotados.
É importante – quero chamar a atenção para
isso aqui e terminar meu pronunciamento – concluir
o projeto atual do metrô dos 12 km, a que me referi,
para isso ﬁcar como legado da Copa do Mundo. Portanto, temos de adotar um sistema de transporte sobre trilhos que integre os sistemas existentes: ônibus;
metrô; o novo corredor de transporte sobre trilhos, o
sistema de transporte de trilhos, que é o trem suburba-
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no; as barcas; o ferry-boat, que, espero, inclusive, que,
em um processo logo adiante, seja substituído com a
construção da ponte Salvador–Itaparica, outro projeto defendido pelo Governo do Estado. Que os ônibus
possam continuar na cidade de Salvador, mas como
alimentadores desses corredores de transporte.
A Copa, Srª Vanessa Grazziotin, deve ser vista
como uma janela de oportunidades, pois vai passar,
mas o legado dessa Copa é que pode ser utilizado
pela população. É este o embate que é importante
fazermos agora: aproveitar a Copa do Mundo e as
Olimpíadas e enxergar essa janela de oportunidades,
para que possamos adotar, em Salvador e em diversos
lugares, um sistema de transporte público que oferte
qualidade, pontualidade, eﬁciência, conforto, preços
em condições de atender à demanda da população,
um instrumento capaz de resolver o sistema caótico
do trânsito nas grandes cidades. Portanto, é esse o
empenho que temos feito.
O Estado abriu, no dia de ontem, as propostas
apresentadas por diversas empresas para o sistema
de transporte para esse momento da Copa. Talvez 60
mil pessoas em Salvador se desloquem para assistir
aos jogos na nova Fonte Nova.
Salvador precisa de um transporte que enxergue os mais de 600 mil soteropolitanos que precisam
locomover-se todos os dias. Portanto, que escolhamos
um projeto que possa exatamente entregar a Salvador,
à região metropolitana um sistema de transporte eﬁciente. Defendo que esse sistema seja sobre trilho, que
integre o sistema atual e que possa verdadeiramente
solucionar os graves problemas da nossa cidade.
Alguns levantam a impossibilidade por conta de
custos. Volto a insistir, quem deve ser o orientador da
nossa ação é a janela de oportunidades da Copa, e não
a Copa em si. Volto a repetir, a Copa tem prazo para
começar e tem prazo para terminar. Mas Salvador e a
região metropolitana precisam de um transporte que
ﬁque para além da Copa, que ﬁque para o soteropolitano, que ﬁque para o baiano, que ﬁque para ajustar e
melhorar o nosso sistema de mobilidade, que, além do
transporte urbano, deve receber outras intervenções
de caráter estruturante, para permitir que o baiano se
locomova em boas condições e que tenhamos algo
que, para além da Copa do mundo, possa ﬁcar para
as próximas gerações.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Vital do Rêgo.
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O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Parabenizo o competentíssimo Senador baiano Walter Pinheiro pelo excelente pronunciamento e
me acosto, ombreado com V. Exª, nos termos do seu
brilhante pronunciamento.
Tenho a honra de poder anunciar à Casa e ao
País a presença do Conselho de Representantes dos
Brasileiros no Exterior, criado pelo Decreto nº 7.214,
de 2010. Ele representa cerca de três milhões de brasileiros, companheiros, irmãos brasileiros que residem
no exterior.
Em nome da Mesa e do Presidente José Sarney,
parabenizo cada um e todos os senhores representantes, dizendo da importância do trabalho, da abnegação
que os senhores têm em cada uma das causas que
abraçam. Não é fácil representar essa outra nação
brasileira fora dos nossos territórios continentais. Por
isso, recolham do Senado Federal o mais premente
abraço e a melhor de todas as homenagens.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Com a palavra, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Se V. Exª me permite, quero aproveitar também – na mesma ordem de V.
Exª, eu diria – para fazer esta saudação. E a faço em
nome do Silair de Almeida, que está ali e que é um
dos representantes dessa comunidade, lembrando
que essa é uma tarefa – faço questão de dizer isso
aqui, Sr. Presidente – que se iniciou com a luta de ﬁguras como ele.
Recordo-me de que, em 1998, estivemos no Estado americano, na Cidade de Miami, onde ﬁzemos a
primeira reivindicação de que os consulados itinerantes fossem instalados, para permitir que os brasileiros pudessem ter acesso a esse consulado, buscar
um ponto de apoio. Essa mesma iniciativa foi feita no
Japão, no Paraguai, em diversos outros lugares pelo
mundo afora.
Então, o Silair, que é, inclusive, pastor evangélico
e baiano, que nos deixou e que foi embora para Miami, fez um grande trabalho, assim como os outros. E,
em nome dele, estendo esta homenagem ao trabalho
árduo que vocês desempenham, hoje constituído e
reconhecido pelo Estado brasileiro, como um trabalho que esses pioneiros que aqui estão iniciaram. Os
nossos irmãos merecem, mais do que aplausos, apoio
integral pelo brilhante trabalho que fazem, para acolher
aqueles que, às vezes, por diversos motivos, deixam o
nosso País, mas que precisam continuar tendo o calor,
o apoio do Estado brasileiro.
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Parabéns a todos vocês. Com certeza, continuem
contando com o apoio, agora no Senado – antes, eu os
apoiava a partir da Câmara. Mas, com certeza, todos
os Senadores e Deputados continuarão apoiando essa
iniciativa, para que continuemos dando assistência aos
nossos irmãos brasileiros, onde quer que eles estejam
e em quaisquer situações.
Um abraço. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Continuamos a...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria
apenas dar um boa notícia para o povo mato-grossense, sobretudo para os brasileiros que moram na região
Centro-Oeste do Brasil, principalmente em Brasília, no
Estado de Goiás, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul.
No dia de ontem, foi editado o Decreto nº 7.471,
que cria a estrutura regimental e o próprio quadro
demonstrativo de cargos da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Sudeco. Essa era
uma luta nossa já há algum tempo, aqui, nesta Casa,
e dessa feita a Presidente Dilma assinou o Decreto,
criando a Sudeco.
A Sudeco nada mais é do que uma ferramenta,
um instrumento que teremos, para planejar o fomento e
para criar política de desenvolvimento para essa região.
Certamente, diante da sua estrutura – sobretudo porque
isto está em seu Regimento –, ela vai permitir que a
região Centro-Oeste do Brasil, que estava carente de
uma instituição, de uma autarquia como essa, busque,
de forma sustentável, o seu desenvolvimento.
Portanto, quero aqui, como Senador da República, pelo meu Estado de Mato Grosso, dizer que estou
muito feliz. Certamente, está sendo realizado o sonho
de milhares e milhares de pessoas que sonhavam um
dia com a criação, ou seja, com a recriação da Sudeco.
Ela existia em um passado bem recente; foi extinta e
agora recriada, novamente, pelo Governo Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Eu o parabenizo, Senador Jayme Campos. Sei
da luta de V. Exª e de quantos pronunciamentos fez,
como Senador da República, como Governador de seu
Estado, pedindo a instalação da Sudeco.
É uma vitória de V. Exª e de todo o povo da região.
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O Estado da Paraíba se irmana com o Estado
do Amazonas, porque chegamos a dividir um tempo
com a Senadora Vanessa. Minha identiﬁcação com a
Senadora Vanessa é tão grande, que estamos partindo nosso tempo.
Com a palavra, a Senadora Vanessa; depois, o
Senador Vital do Rêgo e o Senador Acir Gurgacz.
Você ainda fala, Jaymão?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Se não estiver, quero inscrever-me pela Liderança do
Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Senador Jayme Campos, V. Exª está inscrito
sempre e a qualquer hora.
Senadora Vanessa, ponho em votação o Requerimento nº 499, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, que solicita licença para se ausentar dos
trabalhos da Casa, no período de 13 a 17 de junho do
corrente ano, a ﬁm de representar o Senado Federal
na 100ª Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho – OIT, na cidade
de Genebra, Suíça.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado, por unanimidade.
Com a palavra, a brilhante Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Vital do Rêgo. V. Exª, sempre muito inspirado, hoje está
em um dia de maior inspiração ainda.
V. Exª participava conosco, pela manhã, da reunião da Comissão de Infraestrutura que sabatinava o
Dr. Pedro Brito, indicado para a Diretoria da Antaq.
Na sequência, quando a reunião foi concluída, fui
para a Comissão de Assuntos Econômicos, conjunta
com várias outras comissões, desta vez na Câmara
dos Deputados, comissões da Câmara e do Senado,
e lá estava V. Exª, de forma brilhante, dirigindo aquela
audiência que ouviu o Presidente do Banco Central.
V. Exª tem se demonstrado um grande Senador,
um Senador muito atuante, preocupado com as questões do Brasil e, principalmente, extremamente dedicado. Isso é importante, é isso que o Brasil, é isso que o
seu Estado, a Paraíba, espera de V. Exª, é isso que o
meu Estado, o Amazonas, espera, da mesma forma,
de mim; enﬁm, é o que o Brasil espera das Senadoras
e dos Senadores da República: trabalho, empenho e
dedicação. V. Exª tem sido exatamente tudo isso aqui
no Senado.
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Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, há algumas semanas muitos
foram os Senadores e as Senadoras, assim como os
Deputados e as Deputadas, que foram à tribuna para
criticar, muito mais do que isso, para repudiar, posso
dizer, uma decisão tomada recentemente pelo Conselho Interamericano de Direitos Humanos da OEA, da
Organização dos Estados Americanos, que solicitava
que o Governo brasileiro paralisasse imediatamente
as obras de construção da hidrelétrica de Belo Monte,
aliás, em fase de licenciamento muito inicial de suas
obras.
Senador Acir Gurgacz, que aqui está, fez um
brilhante pronunciamento também a respeito do assunto.
De nossa parte, de minha parte, da parte do Líder da minha bancada, do meu Partido PCdoB, Senador Inácio Arruda, nós também nos pronunciamos
repudiando a atitude do Conselho Interamericano de
Desenvolvimento Humano da OEA.
Mais do que isso, o meu partido, o PCdoB, lançou
e aprovou, em reunião da direção nacional, uma nota
contraditando a posição desse Conselho de Direitos
Humanos e pedindo que fosse revisto aquele posicionamento. Da mesma forma o Governo brasileiro.
O Governo brasileiro considerou uma interferência
descabida, mesmo porque o conteúdo da nota, a justiﬁcativa ou as justiﬁcativas apresentadas para embasar
o pedido de paralisação das obras não tinham, de fato,
o menor cabimento. Nada do que ali estava levantado
corresponde à realidade. Absolutamente nada.
Eles diziam, num item, que precisava o Governo
brasileiro, antes de iniciar as obras, antes da concessão
do licenciamento ambiental, ouvir as comunidades, os
índios, ouvir os povos indígenas. O que foi feito.
A legislação brasileira, em relação ao meio ambiente e aos direitos humanos, talvez seja uma das
legislações mais rigorosas e avançadas do mundo.
Nenhuma grande obra é iniciada no Brasil sem que
haja licença ambiental e nenhuma licença ambiental é
concedida no Brasil sem que haja audiências públicas.
Nenhuma. Nós estamos agora envolvidos num grande
debate, um debate que está na Câmara mas que, em
breve, chegará ao Senado, que é o debate relativo ao
novo Código Florestal. Porque temos a responsabilidade, sabemos, o Governo brasileiro sabe, nós, parlamentares, sabemos, da necessidade de buscarmos
o desenvolvimento, mas um desenvolvimento com
inclusão social, um desenvolvimento com distribuição
de renda e um desenvolvimento com respeito ao meio
ambiente.
Sou Senadora pelo Amazonas, como o Senador
Eduardo Braga, ex-governador, e o Senador João Pedro.
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Todos nós trabalhamos com a mais extrema responsabilidade, porque aqui no Senado representamos o
Estado mais preservado do Brasil – 98% da cobertura
ﬂorestal do meu Estado, que ﬁca na Amazônia, estão
preservados. Então, não teríamos por que, jamais,
nenhum de nós aprovarmos ou apoiarmos qualquer
investimento na infraestrutura se esse investimento
nessa infraestrutura causasse mais malefícios do que
benefícios.
Então, houve um clamor do Governo brasileiro, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados para que
aquela posição fosse revista pela OEA. A Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou o requerimento com essa solicitação, com esse pedido.
Mas a boa notícia, Sr. Presidente, é que esteve
no Brasil, recentemente, para participar de um evento
internacional, o Fórum Econômico Mundial da América Latina, o Sr. José Miguel Insulza, Secretário-Geral
da OEA, da Organização dos Estados Americanos.
Perguntado que foi, questionado que foi a respeito do
assunto, em uma entrevista que deu à BBC Brasil, o
Secretário-Geral da OEA disse que, provavelmente,
que é muito provável que a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos revise a sua decisão sobre
Belo Monte, revise a sua decisão. Questionado mais
a respeito do assunto, ele foi muito ponderado, pelo
que noticia a imprensa brasileira.
Diz que a forma, Senador Jayme, como acontecerá essa revisão ele não pode dizer, ele não pode
antecipar. Mas falou com muita convicção que a revisão
deverá acontecer em breve. E diz mais, que quando
falamos de algo com a envergadura que tem essa obra
de Belo Monte, que é uma grande obra, será a maior
usina hidrelétrica genuinamente brasileira, porque a
Itaipu, 12 mil megawatts, é uma hidrelétrica binacional.
Então ele diz que, num assunto como esse, qualquer
posicionamento público de uma das comissões ligadas à OEA, ou a qualquer outra instituição internacional, precisaria ser visto com muito mais critério, com
muito mais calma, analisando com mais profundidade
a veracidade dos fatos. Não pode um departamento,
ou uma secretaria, ou uma comissão – no caso aqui
é uma comissão – uma Comissão Interamericana de
Direitos Humanos agir de forma açodada, como deve
certamente ter agido. Recebeu denúncias, recebeu
pedidos, no geral, de organização não governamental
ou de organizações não governamentais. E, baseado
nesse pedido ou nessa “denúncia”, emitiu uma opinião,
fez uma solicitação, repito, descabida ao Governo brasileiro, sem se preocupar em analisar melhor os fatos,
em analisar melhor a situação, de tal forma que a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos
vai rever o seu posicionamento.
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O Sr. José Miguel Insulza, que é o SecretárioGeral da OEA, aﬁrmou que a Comissão de Direitos
Humanos é uma Comissão que tem autonomia de
ação e sobre as decisões tomadas pela Comissão o
Secretário-Geral ou a organização como um todo não
responde por essas opiniões, por essas decisões. Entretanto, ﬁcou claro, eu acho, que o mal-estar criado pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos não foi
apenas em relação ao Estado brasileiro, ao Governo
brasileiro, ao Parlamento brasileiro, mas um mal-estar
criado no mundo inteiro. Nenhum país, nem o nosso,
nem o Brasil, nenhum outro país do mundo gostaria
ou quer ver instituições internacionais com poder entrando em questões internas, principalmente de uma
forma tão leviana, como foi a ação feita recentemente
pela Comissão de Direitos Humanos.
Concedo um aparte ao Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Muito
bem, Senadora Vanessa Grazziotin. Cumprimento-a
e parabenizo-a pelo tema que V. Exª coloca mais uma
vez nesta Casa, um assunto relacionado à nossa região, à nossa Amazônia. A OEA coloca que nós não
estaríamos cuidando bem dos nossos índios ou cuidando das nossas reservas, das nossas ﬂorestas. Eu
tenho certeza, sou convicto de que o nosso País, o
Brasil, cuida muito bem dos nossos índios. Nós cuidamos muito bem das nossas ﬂorestas e das nossas
reservas. Se há algum país que está se sentindo mal
por não tê-lo feito no passado, ele não pode querer
agora nos culpar por uma coisa que eles não ﬁzeram
no passado. Nós estamos cuidando bem dos nossos
índios. O projeto de Belo Monte priorizou, com muita
cautela, as nossas tribos indígenas, assim como as
nossas ﬂorestas, assim como se fez em Jirau e Santo
Antônio, no Estado de Rondônia. À época coloquei, e
volto a colocar, que me causou muita estranheza que,
logo após o que ocorreu em Jirau e Santo Antônio – a
paralisação, o quebra-quebra, os ônibus queimados –,
veio essa resolução da OEA. Estivemos várias vezes
em reuniões oﬁciais do Senado, junto com Senadores
e também, em outra oportunidade, com o nosso Ministro do Trabalho, reunidos com servidores, funcionários
em Jirau, e o que aconteceu em Jirau não é coisa de
trabalhadores brasileiros. O que me causa estranheza
é a informação de pessoas da Abin de que havia braço
internacional envolvido no que aconteceu em Jirau e
em Santo Antônio. Portanto, é no mínimo preocupante
que, logo depois do ocorrido, tenha vindo uma resolução da OEA, pedindo para que o Brasil paralisasse as
obras de Belo Monte. Ainda estou aguardando, assim
como V. Exª, os demais Senadores e, com certeza,
a nossa Presidenta Dilma uma recolocação da OEA
com relação a essa questão. Estamos aguardando e
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esperamos que ela venha o mais rápido possível, para
colocarmos as coisas em ordem no nosso País. Meus
cumprimentos pelo tema, por sua colocação sobre
essa questão, Senadora.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu agradeço, Senador Acir Gurgacz – e concederei aparte também a V. Exª, Senador Vital do Rêgo.
Quero dizer ao Senador Acir Gurgacz que S. Exª
tem plena razão. Talvez o Brasil seja aquele país que
mais cuida dos seus índios; dos nossos índios, que
são parte do povo brasileiro: povo mestiço, de origem
europeia, latino-americana, indígena. Enﬁm, nós temos
no meu Estado, no seu Estado, na Amazônia, no Brasil
inteiro, na Bahia, no sul, áreas demarcadas.
O governo brasileiro – e aí precisamos fazer justiça –, mesmo antes do governo do Presidente Lula,
tratou sempre com muito respeito toda nossa gente.
Não importa se é um grande empresário ou um índio
que vive no interior do interior do interior do Brasil!
É descabido. Foi descabido. Ficaremos no aguardo, com muita ansiedade, da retratação da Comissão
de Direitos Humanos, que foi precipitada, ao tomar uma
decisão talvez sem ouvir a opinião de quem devesse
ouvir. O Brasil não pode jamais ser repreendido por
quem quer que seja. Jamais! Por nenhuma instituição
internacional, porque também temos a tradição da solidariedade internacional, da não agressão e da não
intervenção em assuntos de outros países.
Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senadora Vanessa, inicialmente eu gostaria de agradecer
as suas generosas e suspeitas palavras, fundada essa
suspeição na nossa amizade, na nossa convivência de
quatro anos, comungando naquela extraordinária Casa
que é a Câmara dos Deputados, e no nosso trabalho
de quatro meses aqui no Senado. Eu me orgulho muito
de estar ao lado de V. Exª, ao lado do Senador Acir, ao
lado do Presidente Jayme Campos, compondo essa
nova equipe de Senadores e Senadoras, essa nova
composição do Senado. Haverei de dar o máximo de
mim pela Paraíba e pelo Brasil. Mas V. Exª vem, mais
uma vez, para nosso júbilo, para a nossa honra, com
um discurso que é a marca do seu Partido, que é a
marca dos ideais de esquerda, que é a marca daquilo
que V. Exª aprendeu desde os bancos universitários ou
na rua. Vem com um discurso nacionalista, vem com
um discurso brasileiro, vem com a força da nossa gente
e com a coragem do nosso povo. Nós não aceitamos
ingerências, como bem disse V. Exª, de quem quer que
seja. Até porque nós tentamos cumprir com a nossa
parte. Ninguém pode nos dar lições de quem não fez
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o que deveria ter sido feito. Por isso, a expressão da
minha solidariedade à sua indignação e ao seu pronunciamento é latente, porque fala a voz de quem conhece, quem vem de um Estado preservado e que luta
todo dia para preservá-lo ainda mais; de quem trata os
índios brasileiros como irmãos, e não os dizima como
aconteceu em alguns Estados americanos. Por isso,
o meu apoio, a minha solidariedade e a minha honra
em ter V. Exª como minha companheira.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senador Vital. Nós, que estivemos durante muito tempo na Câmara dos Deputados, continuaremos a nossa luta em defesa do nosso
País aqui no Senado Federal. Isto é motivo de orgulho
para nós: o povo dos nossos Estados nos conceder
essa honraria e essa tarefa tão importante, essa responsabilidade de aqui no Senado representar nossos
Estados.
Muito obrigada pelo aparte de V. Exª, e tenho
certeza de que, infelizmente, a posição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos coloca em
xeque a própria posição da OEA. Porque não há dúvida: existem outros elementos por trás da tomada
de decisão por aquela Comissão. Não há explicação
nenhuma, Senador Jayme, nenhuma explicação. Não
há nenhuma explicação. Mas acho que deveremos
receber, como somos uma Nação bondosa, um povo
bondoso, essa retratação que virá em breve; receber
essa retratação e aceitá-la. Não só receber. Mais do
que receber: aceitar essa retratação, porque o Brasil
não pode ser colocado na lista daqueles que desrespeitam os direitos humanos.
Jamais desrespeitamos os direitos humanos e
temos feito um grande esforço – diferente dos Estados Unidos –, um grande esforço para diminuir os
impactos do aquecimento do clima no mundo inteiro,
Senador Acir. Um grande! Nós somos signatários do
Protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos não aderiram
ao Protocolo de Kyoto. O mundo precisa não apenas
saber – o mundo sabe –, mas se conscientizar do que
signiﬁca isso.
Então, Sr. Presidente, quero dizer que ﬁquei feliz,
mas muito feliz, com a notícia que nos chega no dia de
hoje, dessa revisão, num curto espaço de tempo, do
posicionamento da OEA, da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos.
Muito obrigada, Senador Jayme Campos.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, o Sr. Vital do Rêgo deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme
Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Cumprimento a Senadora Vanessa pelo belo
e oportuno pronunciamento. Como bem disse V. Exª
e segundo o próprio aparte feito pelo Senador Acir, é
de se estranhar... Na verdade, essa resolução só saiu
depois daquele vandalismo que aconteceu lá em Jirau
e Santo Antonio. Imagino que isso é endereçado; é interesse de alguém, não sei de quem. Todavia, como V.
Exª disse aqui, nós somos o País que mais respeita
os povos indígenas. Tenho certeza de que o Brasil é
um País que, sem sombra de dúvida, não só respeita
o ecossistema, a questão da preservação ambiental,
mas sobretudo os povos indígenas. Indiscutivelmente, o país que tem mais tem terras, hectares de terras
para os povos indígenas é o Brasil. Tem mais de 120
milhões de hectares. Se não bastasse isso, nós temos
a certeza de que a própria Funai, o Ministério da Justiça, ao qual a Funai é vinculada, fazem um trabalho
exemplar e, acima de tudo, cuidam dos povos indígenas da melhor maneira possível.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Com a devida vênia, se me permitir, antes de
dar a palavra a V. Exª, que com muita honra gostaria
de anunciar, vou ler o seguinte:
A Presidência designa, nos termos do Ofício nº
26, de 2011, da Liderança do PDT, o Senador Cristovam
Buarque para compor o programa Senado Jovem.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GLPDT – 26/2011
Brasília, 5 de maio de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar a Vossa Excelência, e, na oportunidade, encaminhar resposta ao
Ofício SF nº 114-8/2011, datado de 28 de fevereiro
do corrente, indicando o Senador Cristovam Buarque
para representar o Partido Democrático Trabalhista na
composição do Programa Senado Jovem Brasileiro.
Por oportuno, renovamos a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Anuncio, com muito prazer, o ilustre Senador Vital do Rêgo, que muito bem representa não só
o Estado da Paraíba, mas sobretudo o povo brasileiro
nesta Casa do Senado Federal.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, meu eterno Senador
mato-grossense, Jayme Campos, governador querido,
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homem público de uma carreira invejável e que muito
orgulha a nossa gente, especialmente a sua região.
Senador Acir, meu líder pedetista, “o melhor é
inimigo do bom”, na tradução literal do francês, ou “O
perfeito é inimigo do bom o bastante”, como costumam
verter autores da língua inglesa.
A frase a escreveu Voltaire, em seu Dicionário
Filosóﬁco.
Qualquer que seja a redação considerada, há uma
verdade profunda na citação: a constatação de que,
sempre que buscamos obsessivamente a perfeição em
alguma obra humana, perdemos a oportunidade de
nos contentarmos com uma solução suﬁcientemente
boa para os ﬁns que visamos.
Esse é o caso no momento histórico em que estamos tratando a reforma tributária no Brasil.
“O ótimo é inimigo do bom”. “O melhor é inimigo
do bom”.
No momento em que nós estamos discutindo a
reforma tributária, essa expressão, cunhada, nascida
no Dicionário Filosóﬁco de Voltaire, vem à minha
mente.
Estou convencido disso: nenhum projeto pode
caminhar no Legislativo enquanto cada segmento da
sociedade aqui representado buscar a salvaguarda
dos seus interesses – Quero me repetir, Senador Acir:
nenhum projeto de reforma tributária caminha neste
Poder ou no Congresso Nacional enquanto cada espaço representado buscar a salvaguarda dos seus
interesses – e enquanto doutos tributaristas da área
jurídica ou econômica insistirem em seus modelos teóricos ou até práticos, esses supostamente vigentes
e bem sucedidos em culturas totalmente diferentes
da brasileira.
Seguiremos atolados no cipoal tributário atual se,
em discussões estéreis, procurarmos a fórmula perfeita
que agrade a todos ou não contrarie ninguém. É o que
eu tenho visto todas as vezes em que se discute a reforma tributária, a possibilidade da reforma tributária.
Sempre aparece um teórico, sempre aparece um ﬁlósofo, um tributarista, um jurista, querendo uma solução
perfeita que agrade a todos. Essa solução maravilhosa
não existe e nunca será encontrada.
Logo, assentemos sobre a terra os nossos pés e
busquemos a reforma possível, uma reforma negociada
de boa vontade entre todos, a reforma boa o bastante,
enﬁm, para as nossas possibilidades presentes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, oxalá seja
esse o espírito a presidir os trabalhos da Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário
Nacional, que se reuniu nesta terça-feira, em nossa
Casa, para avaliar as propostas de reforma tributária
no período compreendido entre 2007 a 2008 e, a par-
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tir daí, retomar os trabalhos na busca de uma solução
negociada, capaz de começar a resolver o nó górdio
da carga tributária.
Acredito, Sr. Presidente, que podemos avançar
bastante se atacarmos pontualmente cada tema: uma
pequena reforma que comece, por exemplo, com a desoneração dos encargos trabalhistas e não implique
alteração da Constituição de 1988.
Outros – e não são poucos – também pensam
como eu. Um conjunto interessante de propostas simples, que não requerem alteração constitucional, chegou
em meu gabinete. Foi oferecido pelo tributarista Heron
Arzua e vem imbuído desse espírito de colaboração
que deve nos mover a todos no enfrentamento dessa
matéria que empacou no Legislativo. É com esse espírito que trago à reﬂexão das Srªs e Srs. Senadores
as principais sugestões que venho recebendo.
Em primeiro lugar, evocando os princípios básicos
de tributação, seria interessante a extinção de alguns
tributos que servem somente para complicar a vida das
pessoas e a atuação das empresas: o imposto sobre as
contribuições ao PIS-Pasep, a Coﬁns e a Contribuição
Social sobre o Lucro das Empresas.
No que se refere ao IPI, é proposta sua limitação
a alguns produtos supérﬂuos, como cigarros, bebidas
alcoólicas, automóveis e joias.
Isso liberaria de incidência notadamente os produtos de primeira necessidade, que são consumidos pela
população mais pobre, o que favoreceria o aumento de
sua renda líquida e a capacidade de consumo.
Os tributos incidentes sobre a folha de pagamentos poderiam sofrer simpliﬁcação pelo processo
uniﬁcado, a exemplo do que já foi conseguido para as
pequenas empresas e microempresas com a instituição do chamado Simples.
Alíquotas variáveis sobre a receita bruta mensal,
conforme o porte da empresa, poderiam ser estabelecidas por lei ordinária. Todas essas sugestões, Sr.
Presidente, Sr. Senador Acir, não mexem com a Constituição, podem ser feitas por lei ordinária, o que traria
eﬁcácia para uma reforma tributária que não é aquela
que queremos, mas aquela que podemos.
Por outro lado, não podemos esquecer que o Imposto de Renda, por seu caráter extremamente regressivo, na forma como existe no Brasil, ﬁgura como uma
das principais bandeiras quando se fala em reforma
tributária e precisaria passar por alterações radicais,
como a imputação do imposto de pessoa jurídica ao
de pessoa física, com o ﬁm da imposição exclusiva
na fonte.
Uma progressividade maior permitiria também
aumentar a base de contribuintes.
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É necessário que o tributo alcance a riqueza individual, ao mesmo tempo em que se faça adequado
à capacidade contributiva de cada cidadão.
Outro ponto a merecer atenção especial é a simpliﬁcação do Imposto Territorial Rural.
Quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é urgente considerar o problema da divisão da receita tributária entre a Unidade
Federada de origem e a Unidade Federada de destino
da mercadoria ou do serviço.
O atual sistema de repartição, com alíquotas interestaduais inferiores às internas, tem favorecido a
estúpida guerra ﬁscal, que é o emprego do ICMS, por
alguns Estados, como chamariz para investimentos.
Ouço V. Exª, Líder do PDT, Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Muito
bem, Senador Vital do Rêgo. Meus cumprimentos pelo
tema que V. Exª aborda, principalmente porque coloca
claramente que é possível andar com a reforma tributária se todos deixarem as questões setoriais de lado
e nós partirmos para um único objetivo: beneﬁciar a
população brasileira. O que me preocupa é que, todas
as vezes que conversamos sobre reforma tributária, o
imposto aumenta. Nós precisamos fazer uma reforma
tributária, mesmo que seja fatiada – esse é o termo
que se está usando ultimamente –, como quer a nossa Presidenta Dilma, por etapas, mas priorizando os
nossos Municípios brasileiros. Entendo que precisamos dar aos nossos Municípios uma fatia um pouco
maior do bolo da receita, da arrecadação, para que
eles possam contemplar a população brasileira. São os
Prefeitos e os Vereadores que realmente sabem quais
são os maiores problemas que há em suas cidades
e que também sabem como resolvê-los. O que eles
não têm são condições para fazê-lo – talvez tenhamos
que dar-lhes essa condição. Mas o ponto mais importante que vejo neste momento é a desoneração das
folhas de pagamento. Ou seja, é preciso desonerar o
custo do salário e fazer com que essa mudança possa
reverter-se não para o Governo, mas para o próprio
assalariado, o próprio trabalhador. Isso vai fazer com
que a economia cresça e possamos girar a economia
brasileira. Entendo ser muito importante a desoneração da folha de pagamento, ou a desoneração do
salário. Meus cumprimentos pelo tema que traz, caro
colega e Presidente da Comissão de Orçamento, que
é peemedebista, mas, de coração, pedetista. Meus
cumprimentos, Senador.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Meu querido Senador Acir, V. Exª sabe que a minha
origem é o partido que V. Exª lidera com tanta sapiência,
com tanto aguerrimento: o PDT de Leonel Brizola.
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Sempre sinto muita saudade quando falo daquela ﬁgura extraordinária de homem público, desses que
estão rareando na política nacional.
V. Exª atinge o núcleo da questão. V. Exª fala com
a voz dos pequenos, V. Exª olha a reforma tributária
com o apelo daqueles que menos têm. V. Exª vê que
não podemos alcançar a reforma tributária de uma
tacada só, como dizem os amigos da Paraíba, V. Exª
entende que não vamos resolver e implantar a reforma tributária num passe de mágica. Não! Este Brasil
é continental, nossas diferenças são grandes, as realidades são múltiplas. Temos que atacar a reforma
tributária de forma fatiada, como bem disse V. Exª,
como quer, inclusive, a Presidente Dilma, mas com o
olhar do pequeno.
Os Municípios brasileiros, Senador Acir, não
aguentam mais o sufoco, a asﬁxia econômica em que
vivem. A Constituição brasileira determinou uma série
de encargos para os Municípios, que vêm absorvendo
injustiças a cada ano com a concentração excessiva
por parte da União, o que gera o empobrecimento desses Municípios. Sabedores dessa verdade somos nós
dois, mas quem quiser poderá conhecê-la, basta ir a
um Município pequeno da Paraíba ou de Rondônia;
basta procurar conhecer a realidade de um prefeito
municipal, que não consegue fechar nunca sua folha,
a sua relação despesa/receita, porque todos os dias
recebe mais encargos. Essa é a situação da sociedade brasileira.
Precisamos pensar numa reforma tributária ampla,
mas fazer o que é possível, pensando que é melhor
conseguir o bom do que perseguir o ótimo.
Caro Governador Jayme Campos, meu Senador
querido, ouço, com muita atenção, V. Exª.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu
prezado e valoroso Senador Vital do Rêgo, V. Exª está
discutindo dois temas: um é a questão da reforma tributária no Brasil; outro, a questão do empobrecimento
dos Municípios brasileiros. V. Exª tem sido sempre um
campeão nesta Casa. Tenho acompanhado sua caminhada e tenho percebido que V. Exª é um verdadeiro
mestre, tem nos ensinado muito. V. Exª é um estudioso, já foi Deputado Federal. V. Exª fala em reforma tributária. Acho que temos de ir mais fundo: temos de
discutir um pacto federativo no Brasil, um pacto que
envolva não só a questão tributária, mas, sobretudo, a
questão de uma melhor distribuição do bolo tributário
que o Governo Federal tem arrecadado. Nós sabemos
perfeitamente que o Brasil é um dos países com maior
número de impostos e taxas de contribuição. Entre tributos, como o ICMS e o IPI, e taxas de contribuição,
como o PIS, chega a ter 60 ou 61. Todavia, nós temos
de, urgentemente, desonerar a folha de pagamentos.
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Ela é pesada. Neste caso, a tese que tenho em mente
é a seguinte: quando desonerarmos a folha, poderemos melhorar o salário dos trabalhadores brasileiros
com o que sobrar. Se ﬁzermos um levantamento na
América Latina, mesmo o Governo Federal já tendo,
nos últimos tempos, melhorado o salário mínimo, ﬁcaremos com o quarto ou o quinto valor, menor que
o da Venezuela, menor que o do Chile, menor que o
da Argentina. Feita essa desoneração, acho que o
empresariado, o setor produtivo, terá capacidade de
dar um salário mais digno aos nossos trabalhadores.
Todavia, V. Exª foi muito claro: essa guerra ﬁscal tem
sido perversa. Lamentavelmente, o que se vê é uma
guerra ﬁscal desenfreada em que ninguém leva nada,
ou seja, os Estados não têm sido beneﬁciados. Nessa
guerra ﬁscal, todos os dias se oferecem isenções de
impostos. Se o Estado da Paraíba não oferecer isenção, a empresa vai para o Estado do Ceará, para Mato
Grosso ou para São Paulo. Precisamos dar um basta nisso e buscar equilíbrio em relação à questão da
tributação. Só para dar um exemplo, Senador Vital do
Rêgo: em Mato Grosso, cobra-se o maior ICMS sobre
energia e telefonia do Brasil. Se ﬁzermos a conta por
dentro, teremos 42%.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Nossa Senhora!
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Se
pegarmos a conta de energia, veremos que são cobrados 42% de ICMS. Então, chegou o momento de
buscarmos uma reforma tributária e uma melhor distribuição. V. Exª disse que a Federação transferiu para
os Municípios várias responsabilidades, mas não disponibilizou recursos. Há uma verdadeira quebradeira.
Há Município que não tem capacidade de investir um
real! Alguns estão, há muito tempo, almoçando o jantar,
ou seja, muito mal e porcamente conseguem honrar
a folha de pagamentos. Fui prefeito três vezes e hoje
tenho pena, Senador Vital do Rêgo, de quem quer ser
prefeito neste País. Acima de tudo, lamentavelmente, o
prefeito perdeu o poder discricionário, ele não manda
mais na prefeitura. Quem manda na prefeitura hoje é
o Ministério Público, são os Tribunais de Contas dos
Estados, o Tribunal de Contas da União, a AGU, a
CGU, a imprensa, a Câmara de Vereadores. Então, a
pessoa que quer se candidatar a prefeito tem de ter
muita coragem para enfrentar a escassez de recursos
e a diminuição de seu poder discricionário, que ocorreu em função de uma série de fatos. Sobretudo, do
próprio poder discricionário que ele perdeu ante uma
série de fatos que aconteceram. Quero cumprimentar
V. Exª. Espero que eu possa contribuir com esse grande debate sobre a reforma tributária, que vai se iniciar
com certeza. Espero que a nossa Presidente Dilma a
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encaminhe, já que é um compromisso de campanha
dela discutir uma reforma tributária que condiz com a
realidade do povo brasileiro. Ninguém aguenta mais
pagar impostos. O que queremos é uma cobrança de
impostos factível e compatível com as possibilidades
de cada cidadão brasileiro. Parabéns a V. Exª, Senador
Vital do Rêgo, pelo belo e oportuno pronunciamento.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Jayme Campos, ﬁquei, aqui, ﬁtando V. Exª,
mirando a facilidade com que discorre sobre tema, pela
sua experiência de governante – Prefeito, Governador
–, mas, acima de tudo, por sentir na pele esse enfraquecimento, esse encolhimento que os Municípios
brasileiros estão vivendo, neste momento, por conta
de uma série de razões, algumas delas elencadas por
V. Exª, pelo Senador Acir há pouco, mostrando que,
ou nós mudamos a concepção do pacto federativo,
ou enfrentamos desaﬁos, como essa reforma tributária, mesmo aquela que podemos, não aquela que
queremos, ou vamos continuar, de forma injusta, penalizando o cidadão brasileiro, impondo a ele a maior
carga tributária da América, impondo a ele uma escalada tributária nunca vista em nenhum outro tempo
e, o que é pior, matando os Municípios, fazendo com
que as injustiças e as desigualdades sociais estejam
presentes em regiões pobres como a sua, a minha e
a do Senador Acir.
Eu incorporo, eu trago, eu encampo o seu aparte
como um dos pontos mais importantes, como o do Senador Acir, neste modesto arrazoado, que fala sobre a
necessidade de implantação da reforma que podemos,
a reforma tributária que devemos enfrentar.
O Congresso poderia aprovar a lei complementar
que retira das Unidades Federadas o poder de decidir
sobre as alíquotas, uniﬁcando-as nacionalmente.
Não sei se os senhores estão acompanhando,
mas, em todas as minhas sugestões, em nenhuma eu
mexo com a Constituição, porque sabemos como é difícil uma proposta de emenda constitucional versando
sobre um tema dessa complexidade. Todos são por
lei ordinária, por lei complementar, algo, no processo
legislativo, mais fácil de ser alcançado. E aí vamos somando todas elas para conseguir a chamada reforma
tributária que podemos.
Outra lei complementar poderia uniformizar os
tributos municipais com o ﬁto de pôr ﬁm à cumulatividade, resultante de sua aplicação em cascata nas
operações intermediárias.
Como disse no início do meu pronunciamento,
a reunião de terça-feira da Subcomissão da CAE e o
artigo que recebi com essas sugestões em meu gabinete, contendo uma série de arrazoados de máxima
importância que busca ajudar as nossas discussões,
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motivaram-me a colocar à reﬂexão deste Plenário o
tema da reforma tributária.
E o mais interessante é que todas as providências
aqui sugeridas – uma reforma tributária voltada para
a simpliﬁcação, à justiça social, com atendimento da
capacidade produtiva, à neutralidade e ao equilíbrio
das contas públicas – podem ser implementadas sem
alterar a Constituição de 1988.
Sr. Presidente, não podemos mais adiar o enfrentamento do tema, sob pena de impedirmos o extraordinário crescimento econômico vislumbrado no momento
atual, já que, como bem disse o Ministro Mantega, na
manhã de anteontem, na CAE, os fundamentos da
economia mudaram profundamente e permitem o redesenho de novos e promissores cenários.
É este cenário que o Ministro da Fazenda propugna que eu persigo com a reforma tributária que
podemos.
Não podemos admitir que uma estrutura paquidérmica e, sobretudo, injusta continue a colocar o Brasil
em patamares de arrecadação equivalentes a países
europeus, enquanto a retribuição na forma de serviços
públicos, na maioria das vezes, é equiparável àquela
praticada pelas mais pobres nações africanas. Temos
a arrecadação em nível de Europa e distribuição em
nível da África.
Pois bem, Sr. Presidente, é preciso acabar de vez
com o mito da Belíndia, até mesmo porque no Brasil
de hoje, onde o binômio desenvolvimento com justiça
social é uma realidade concreta, não existe mais lugar
para essa ultrapassada dicotomia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, plantando, certamente em terreno fecundo, essas reﬂexões.
Nada melhor do que esta Casa, nada melhor do que
este Parlamento para que possamos plantar nesse
terreno uma reforma tributária que podemos.
Com o agradecimento ao aparte de V. Exª, Sr.
Presidente, Senador Acir Gurgacz; com o agradecimento à contribuição do meu queridíssimo Governador
Jayme Campos, eu me despeço, esperando que essas
primeiras reﬂexões sobre a reforma tributária possam,
de uma forma bem clara, sensibilizar os nossos companheiros, a partir do meu Partido, o PMDB, a nossa
base, para, com a reforma que podemos, mudarmos
a cara do Brasil.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o
Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) – Muito bem. Ouvimos, então, o Senador Vital
do Rêgo com o tema da maior importância para o
nosso País.
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Concedo a palavra agora, pela ordem de inscrição, pela Liderança do Democratas, ao Senador
Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, como disse há poucos minutos
em uma questão de ordem que ﬁz, anunciamos aqui
o decreto da Presidência da República da criação da
Superintendência do Desenvolvimento do CentroOeste, a Sudeco.
Na verdade, estou muito contente, pois foi uma
luta nossa, já como Senador. Agora, de fato, ela aconteceu e já com uma estrutura não só regimental, mas
com uma estrutura administrativa. Espero que ela possa
contribuir, sobretudo, para buscarmos as ferramentas
e instrumentos necessários para criarmos políticas
públicas e conseguirmos o desenvolvimento autossustentável da Região Centro-Oeste do Brasil.
Mas o que me traz, de fato, a esta tribuna, Sr.
Presidente, é um assunto bastante pertinente ao nosso
momento. Às 9 horas da noite de ontem, um estudante
de 23 anos foi morto com vários tiros de arma de fogo
dentro de uma escola pública estadual, em Fortaleza.
O autor dos disparos, de 19 anos, auxiliado por outro
rapaz, ambos armados, renderam o vigilante e entraram no prédio. A vítima, que estava na escola havia
uma semana, morreu na hora. O atirador foi preso
minutos depois.
Tragédias assim se repetem com frequência ultimamente. Tais tragédias vêm sendo mais e mais banalizadas. Toda vez que a sociedade desperta do seu
comodismo em razão de uma ocorrência como essa
de ontem, ou como a do triste massacre das crianças
da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo,
no Rio de Janeiro, no mês passado, é chegada a hora
de se promover uma cuidadosa investigação sobre a
própria natureza da violência e dos motivos decorrentes desse verdadeiro drama que atingiu nossa comunidade, principalmente quando as vítimas são crianças
indefesas e a agressão é o resultado de sintomas de
doenças sociais de nosso tempo.
Passados os dias, a indignação e a comoção, logicamente, não arrefeceram, mas precisamos promover
certas reﬂexões sobre esse lamentável episódio. Dados
da última pesquisa realizada no Brasil pela Unesco,
braço das Nações Unidas para a educação, sustentam
a necessidade urgente de combater a criminalidade no
âmbito escolar como uma questão de Estado.
A gênese da violência urbana está, justamente,
no período onde jovens e crianças deveriam assimilar conceitos permanentes sobre paz, cidadania e
tolerância.
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Vamos analisar alguns dados deste levantamento: 40% dos professores consideram as gangues de
jovens e as drogas os maiores problemas das escolas
no País; e 50% dos alunos brasileiros se dizem prejudicados por causa da violência nos colégios.
Outro índice alarmante conta, para minha tristeza, que três em cada dez alunos do ensino privado de
Cuiabá, capital do meu Estado, já foram vítimas de assalto à mão armada dentro da própria escola. Metade
dos professores de São Paulo já relatou algum tipo de
agressão contra eles no âmbito da própria instituição;
em Porto Alegre, o número chega a 51% dos educadores na mesma condição.
Para se ter uma ideia da gravidade letal deste
problema, 70% dos alunos que possuem arma de
fogo já a levaram para a escola. E mais: 55% dos estudantes brasileiros sabem onde encontrar e comprar
armas nas imediações de seus colégios. Este quadro
levou à percepção, nesse estudo da Unesco, de que
36% dos estudantes de Brasília já viram tiros ser disparados dentro ou nos arredores das instituições que
frequentam.
Vejam vem, Srªs e Srs. Senadores, estes são números aferidos pela Unesco um dos mais respeitáveis
organismos de defesa do ensino, da ciência e da cultura
no planeta. Portanto, são informações irrefutáveis.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro
drama também aﬂige educadores, alunos e pais brasileiros. Justamente o contexto que pode ter levado
ao massacre no bairro de Realengo. É uma doença
social conhecida por bullying. Para os especialistas,
o bullying representa a agressão física e verbal sistemática a qual uma pessoa é submetida, principalmente os mais jovens; e é considerado, por eles, um
fator decisivo para a vingança, o revide e até o crime
no ambiente escolar.
Exatamente neste setor explosivo, como o da
educação básica, o bullying é o estopim, Senador Ivo
Cassol, de muitas crises.
Olhar apenas para os efeitos dessa tragédia cotidiana, como a violência física e psicológica nas escolas,
esquecendo-se de examinar as suas causas, signiﬁca
reforçar os fundamentos desse distúrbio. Basta dizer
que uma pesquisa monitorada pelo IBGE, em 2009,
constatou que um em cada três estudantes brasileiros
já sofreu bullying na escola. E ainda 70% dos alunos
na faixa de 11 a 14 anos já testemunharam agressões,
sendo que 21% dos casos ocorrem dentro das salas
de aula. Um outro agravante é que a Internet também
transformou-se em campo fértil para o bullying, sendo
que um em cada cinco freqüentadores da rede mundial de computadores se diz vítima desse desvio de
comportamento.
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Caro Senador Ivo Cassol, há duas semanas, o
tema mereceu matéria de capa da revista Veja. Lá, os
redatores indicam que 58% das escolas não acionam
os pais das vítimas e nem dos agressores. Revela
ainda o periódico que 80% dos colégios não punem
os autores do bullying. Portanto, os próprios educadores ainda encontram diﬁculdades para lidar com
essa situação.
Na outra ponta, os pais, ainda alheios ao problema, por falta de informação, sacriﬁcam ainda mais
os alunos confundindo a inaptidão para o ensino com
rebeldia ou preguiça. Nesse caso, os especialistas advertem para os sintomas do bullying, que descrevo a
seguir: resistência a ir à escola, perda de apetite ou insônia, tendência ao isolamento, crises de choro, queda
de desempenho escolar e, em casos mais extremos,
dor de cabeça, febre e até taquicardia em momentos
antes de sair para a escola.
Muito didática e esclarecedora, a matéria de Veja
conta, inclusive, que o termo bullying deriva da palavra inglesa bully, que signiﬁca, justamente, valentão.
Trata-se, portanto, de uma distorção das relações interpessoais, onde o mais forte exerce uma pressão
humilhante aos considerados mais fracos.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
intuito de contribuir com esse comovente e atualíssimo debate, gostaria de propor algumas medidas para
minorar o sofrimento das vítimas do bullying, criando
uma seara mais amigável e saudável para os estudantes brasileiros.
Sugiro a criação de um programa de assistência
e apoio aos jovens que se sentem excluídos ou ameaçados em seus ambientes escolares, chamado Disque
Bullying. A ideia é simples, até prosaica: constituir-se-á
de um Call Center, mantido pelo Ministério da Educação, com informações e procedimentos básicos para
que alunos, professores e pais possam dirimir suas
dúvidas e enfrentar esse problema.
Outra providência que recomendo é a destinação
de 1% das verbas do MEC para a realização de campanhas institucionais e orientativas contra o bullying
e para reforço proﬁssional na área psicológica.
Pretendo ainda requerer uma audiência pública no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais do Senado,
por mim presidida, para ouvir psicólogos, assistentes
sociais, terapeutas, médicos, educadores, estudantes, pais de alunos e agentes públicos de segurança
sobre os desdobramentos e os efeitos do bullying no
ambiente escolar.
Concedo o aparte ao Senador Ivo Cassol com
muita honra.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senador Jayme Campos. É uma alegria este aparte.
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Quero dizer a V. Exª que o que nós assistimos há poucos dias, em nível nacional, foi constrangedor. Infelizmente, foi manchete em todo Brasil tudo isso a que o
senhor se referiu e que ocorreu na cidade do Rio de
Janeiro. Quando o senhor alerta para a situação em
que vivem outros adolescentes, outros alunos nos
quatro cantos deste País, é importante e fundamental
que, tanto os professores quanto os diretores de colégios e as APPs (Associação de Pais e Professores)
intervenham juntos, imediatamente, para que possam
dar condições a essas pessoas de se integrarem aos
alunos sem que sirvam de chacotas e, ao mesmo
tempo, venham a cometer alguns deslizes. Nós temos
assistido a várias situações no mundo. O que aconteceu no Rio de Janeiro, há poucos dias, infelizmente
foi uma tragédia brasileira. A gente espera e trabalha
para que evitemos incidentes iguais ao acontecido. E
esta Casa pode trabalhar para isso também. E uma
das situações que mais me preocupam, especialmente
quando o senhor cita toda essa situação, tendo sido o
senhor Governador do Estado de Mato Grosso – e eu
fui Governador do Estado de Rondônia – é que seu
Estado tem uma faixa de fronteira muito maior que a
do Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia tem
1.470 km de faixa de fronteira. E, aí, há poucos dias,
circulou nesta Casa um projeto para que se ﬁzesse um
novo plebiscito sobre o desarmamento das pessoas de
bem. E essas armas que foram utilizadas pelo suicida
que matou esses alunos, essas crianças, esses jovens
foram compradas no mercado negro, foram compradas
de bandidos, foram compradas por... Enﬁm, passou
em um lugar, como tem acontecido diuturnamente.
Precisamos urgentemente de que essas armas não
cheguem às mãos de nossos adolescentes, por mais
que tenham sofrido constrangimento dos colegas dentro
da sala de aula ou dentro de sua estrutura nos bairros.
Isso não podemos ocorrer jamais! Porque, se não tivéssemos essas armas contrabandeadas, roubadas...
Então, precisamos que não venham a acontecer fatos
iguais a esse e que se utilize o dinheiro do plebiscito,
que vai gastar milhões – no passado gastou mais de
R$450 milhões, e o povo já se manifestou, estão querendo desarmar as pessoas de bem, e os bandidos
continuarão armados –, para que essas armas ﬁquem
longe da mão dos nossos adolescentes e das nossas
crianças, principalmente aquelas pessoas que estão
em situações constrangedoras. Sou solidário a sua
manifestação, a sua reivindicação. Qualquer projeto
que venha no interesse de integrar ainda mais a sociedade num todo, com certeza, é motivo de alegria
e de satisfação. É a nossa sociedade, são os nossos
ﬁlhos. É na faixa de fronteira que passa a droga vendida na porta dos colégios. É na faixa de fronteira que
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passa a arma que, infelizmente, fomenta o crime. Se
o Rio de Janeiro quiser diminuir a criminalidade nos
morros, diminuir a criminalidade nas favelas, só tem um
caminho. Chegar com a Força Nacional, com a Polícia
Militar, com a Polícia Civil do Rio de Janeiro é, paulatinamente, infelizmente, insuﬁciente. Nós precisamos
acabar com esse mal na raiz. Nós precisamos colocar
a nossa Força Nacional, o nosso Exército Brasileiro na
faixa de fronteira para coibir droga e arma. Devido à
droga, infelizmente, acabam acontecendo fatos iguais
ao que aconteceu no Rio e aos que têm acontecido
em tantos outros lugares. A droga destrói muito lares.
Parabenizo V. Exª pela iniciativa.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado, Senador Ivo Cassol, pelo seu aparte.
Sem sobra de dúvida, um dos problemas sérios
que V. Exª bem disse aqui é a questão das nossas
fronteiras.
Portanto, o Governo Federal tem de tomar as
providências, porque lamentavelmente o índice de criminalidade no Brasil tem aumentado assustadoramente. Primeiro, por falta de políticas públicas descentes.
Lamentavelmente, o jovem brasileiro hoje está abandonado a mercê de boas políticas e falta até áreas de
lazer. Percebo, com muita clarividência, que precisamos investir no nosso futuro. E o futuro, com certeza,
é a nossa juventude, as nossas crianças, para termos
um Brasil melhor.
Então, concluindo, Sr. Presidente, esse tema é
multidisciplinar e não se esgotará em apenas um ciclo de debates, mas, certamente, o início dessas discussões abrirá uma nova perspectiva para o combate
desse distúrbio que tem tolhido o moral de muitos de
nossos jovens. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos dar mais atenção ao atendimento psicológico
da nossa população jovem, antes que tragédias gratuitas, como o assassinato ocorrido ontem e o massacre
brutal na Escola Municipal Tasso da Silveira no mês
passado, repitam-se e o sangue de inocentes suje a
consciência nacional.
Era o que eu tinha a dizer para o momento, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Meus cumprimentos, Senador Jayme Campos,
pelo seu pronunciamento e pela sua colocação em
relação a esse problema que realmente tem afetado
muitos brasileiros.
Peço a V. Exª que conduza os trabalhos para que
eu possa usar da tribuna, já que o Senador Ivo Cassol
também vai usar a tribuna posteriormente.
Muito obrigado, Senador.
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O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com muita honra, assumo a Presidência,
substituindo esse valoroso Senador, Acir Gurgacz.
V. Exª tem 20 minutos, pela ordem de inscrição,
para falar para o povo brasileiro, por meio da TV Senado e da Rádio Senado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente,
quero congratular-me com os demais Senadores que
usaram a tribuna no dia de hoje, cumprimentando o
Senado pelo aniversário de 185 anos de existência.
Faço questão de cumprimentar o nosso Presidente, José Sarney, e toda a Mesa pela publicação
do Regimento Interno – não sei se a TV Senado pode
chegar até aqui, mas eu gostaria que a população brasileira, por meio da TV Senado, tivesse acesso a esta
publicação: é o Regimento Interno do Senado Federal
de 1826, uma publicação muito importante. Ficam aqui
os meus cumprimentos ao Presidente José Sarney e
a toda a Mesa pela iniciativa.
Eu gostaria de ler todo o Regimento de 1826,
mas não daria tempo, Senador Jayme Campos! Faço
questão de ler aqui apenas a Mesa Diretora do Senado
Imperial do ano de 1826, que tinha, como Presidente,
Marquês de Santo Amaro; como Vice-Presidente, Marquês de São João de Palma; como 1º Secretário, Marquês de Barbacena; como 2º Secretário, Marquês de
Valença; como 3º Secretário, João Antônio Rodrigues
de Carvalho; como 4º Secretário, Francisco Carneiro
de Campos. Essa era a Mesa Diretora em 1826.
Houve muitas mudanças de lá até hoje no nosso Regimento. O mundo evoluiu, o Brasil evoluiu e é
evidente que o Senado Federal também evoluiu. Ouvi
hoje aqui, pela televisão e, por horas, pela Rádio Senado, muitos pronunciamentos importantes. Não tive
oportunidade de estar aqui presente, porque eu estava
fora da Casa em compromissos em prol do meu Estado de Rondônia e dos meus Municípios do Estado
de Rondônia.
Ouvi pessoas enaltecendo o Senado, esta valorosa Casa que hoje completa 185 anos. Ouvi também
alguns reclamarem do Regimento, reclamarem da
nossa Casa, da Casa que é a Casa mais democrática
do nosso País.
Aqui nós temos uma igualdade de tratamento
de todos os Estados da Nação brasileira. Nós temos
que ter o cuidado, Presidente Jayme Campos, de tecer comentários sobre a Casa, mas nunca de forma

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a diminuí-la, porque, ao diminuir o Senado, estamos
diminuindo a democracia brasileira.
Ouvi alguns comentários. Mudanças têm de haver. Este Regimento aqui mostra que mudanças são
necessárias. E as mudanças aconteceram ao longo
dos anos e irão continuar acontecendo, conforme o
desenvolvimento do nosso País, o desenvolvimento
das nossas regiões, dos nossos Estados. Mas é importante sempre preservar esta Casa com a democracia
que nós temos hoje aqui no nosso País.
Neste dia tão importante para a Nação brasileira, comemoramos também, Senador Jayme Campos,
o Dia de Rondon, o Dia de Rondônia e o Dia das Comunicações.
Essas três datas foram instituídas em homenagem
à data de nascimento de Marechal Cândido Mariano
da Silva Rondon, em 5 de maio de 1865. Dedicamos
este dia no Brasil, em especial no nosso Estado de
Rondônia, para homenagear esse homem extraordinário. Oﬁcial do Exército Brasileiro, engenheiro e professor, adepto da Sociologia e Filosoﬁa positivistas do
movimento intelectual e religioso, o qual propugnava
que a verdadeira liberdade consistia em subordinar a
vida a uma ordem moral e servir à família, à Pátria e à
humanidade, pois assim contribuiria para estabelecer
a fraternidade e a paz universal.
Consonante a esses princípios, moldou as suas
concepções sobre a Nação e uma devoção extrema
à causa da brasilidade, assim como formou a visão
universal e os fundamentos para a construção de um
novo e moderno país, constituído por uma comunidade uniﬁcada de brancos, negros, mestiços e índios
brasileiros.
A Comissão de Linhas Telegráﬁcas Estratégicas
de Mato Grosso ao Amazonas foi criada em 1907, visando promover a expansão da autoridade do Estado
Central no Brasil, com sua crescente presença e uma
vasta região do Norte e Noroeste de Mato Grosso e
da Amazônia ocidental, cuja maioria dos habitantes
nada sabia sobre o Governo Federal e a capital do
nosso País.
Era uma situação preocupante para o País e
para os militares relativa à segurança nacional. Ainda
estavam bem vivas na memória dos brasileiros as diﬁculdades enfrentadas na Guerra do Paraguai e nas
ações bélicas em confronto com a Bolívia e o Peru,
no início do século XX, pela posse dos vales dos rios
Purus, Juruá e Javari, abundantes em seringueiras,
árvores produtoras do látex, da borracha, produto de
alta cotação no mercado internacional da época.
Para empreender essa grandiosa e difícil missão,
foi nomeado como chefe da Comissão Construtora de
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Linhas Telegráﬁcas, o Engenheiro-Chefe do Distrito Telegráﬁco, o Major Cândido Mariano da Silva Rondon.
A linha telegráﬁca tinha por objetivo ser o instrumento de modernidade capaz de promover o progresso
e estabelecer a civilização nos locais mais isolados do
nosso País; possibilitar o estabelecimento de núcleos
de povoamentos agrícolas e pecuários; garantir a segurança das fronteiras internacionais e a adoção de
uma política que possibilitasse a gradativa e voluntária
integração dos indígenas à sociedade brasileira em
igualdade de direitos e cidadania.
A comissão foi constituída por engenheiros militares, oﬁciais especializados, funcionários civis dos
telégrafos, trabalhadores do 5º Batalhão de Engenharia e Construção. Ela iniciou suas atividades em
24 de junho de 1907 e concluiu sua missão em 6 de
fevereiro de 1910.
Os trabalhos realizados pela Comissão Rondon,
no espaço geográﬁco limitado pelo Estado de Rondônia,
continuam surtindo seus efeitos positivos até os dias
atuais, em prol do seu progresso e do seu desenvolvimento. Ao longo do caminho aberto na selva, surgiram
sedes de seringais e, em torno dos postos telegráﬁcos,
surgiram pequenos núcleos agrícolas, alguns evoluindo para modernas e prósperas cidades, como Vilhena,
Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes.
A picada de 40 metros de largura no eixo na qual
se assentaram os postes da linha telegráﬁca serviu de
base para a construção da BR-364, a rodovia que hoje
corta o Estado de Rondônia de norte a sul, interligando Cuiabá a Rio Branco e o nosso Estado aos demais
Estados brasileiros.
A grandeza do seu trabalho, tanto material como
cientíﬁco e social, foi alvo do reconhecimento nacional
e internacional mostrado por intermédio das homenagens que lhe são prestadas, condecorações, títulos
e diplomas conferidos e outorgados, incluindo a sua
indicação, em 1957, para o Prêmio Nobel da Paz,
tendo preenchido todas as condições exigidas para
ser agraciado, o que não ocorreu possivelmente em
consequência do seu falecimento em 19 de janeiro de
1958, no decurso do processo.
O Congresso Nacional conferiu-lhe o título de
Marechal do Exército brasileiro em 5 de maio de 1955.
E o nome do Território Federal do Guaporé por Território Federal de Rondônia ocorreu em 17 de fevereiro
de 1956, em sua homenagem.
Rememorar os fatos da Comissão Rondon, a
personalidade ímpar do seu comandante, a ﬁm de
resgatá-los e preservá-los, é um dever de todos nós
de Rondônia, como um pleito de reconhecimento aos
serviços prestados, sustentáculos da construção do
Estado de Rondônia por seus audazes integrantes.
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Essa é a homenagem que eu faço, Sr. Presidente, a um homem que tem o nome do nosso Estado,
que continua crescendo e se desenvolvimento com
a mesma pujança, com a mesma determinação que
houve no passado.
Assim é o nosso Estado de Rondônia!
Concedo aparte ao Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senador Acir. É com alegria que agradeço este aparte
a V. Exª, especialmente em um dia tão especial. Quero
lembrar desse grande empreendedor e desbravador
Marechal Cândido Rondon. Cinco de maio é uma data
histórica, especialmente para nós de Rondônia, que
leva o nome de Rondon. Para nós é motivo de alegria
saber que no passado tínhamos essa imensidão que
era isolada. E aí os próprios governos, preocupados
em integrar a Amazônia para não entregá-la, conseguiram esse grande desbravador, que deixou marcas
nos quatro cantos deste País, especialmente no nosso
Estado. É uma satisfação estar hoje, aqui no Senado,
tendo a oportunidade de fazer esse aparte para parabenizar V. Exª, porque são pessoas dessa magnitude,
pelo trabalho prestado, que esta Casa relembra, para
que nós possamos cada vez mais fazer um Brasil e
uma Rondônia melhor. Obrigado pelo aparte.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Ivo Cassol.
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que o
Estado de Rondônia tem como espírito, como trabalho,
o mesmo sentimento que Rondon teve quando abriu
as primeiras picadas, onde se construíram os postos
telegráﬁcos e temos hoje a BR-364.
Que nós continuemos com a mesma dedicação
ao nosso Estado, como a que Rondon teve ao nosso
País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Acir e quero
me associar a S. Exª na homenagem que presta a
esse grande brasileiro e, sobretudo, a esse grande
mato-grossense.
Rondon nasceu na comunidade de Mimoso, Município de Santo Antônio de Leverger, que ﬁca à beira
do rio Cuiabá. Moço pobre, humilde, foi para o Estado
do Rio de Janeiro, onde se formou numa academia
militar, e foi implantar linhas telegráﬁcas nessa vasta
região do Brasil.
Acho que há pouca homenagem a Rondon. Penso que ele deveria estar no panteão dos grandes brasileiros, como foi Juscelino Kubitschek, que construiu
Brasília. Lamentavelmente, eu falo aqui, pouco, quase
nada de homenagem foi prestada a esse cidadão. E V.
Exª, em boa hora, neste dia 5 de maio, relembra aqui
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a sua história. Brasileiros como esse são poucos, Senador Ivo Cassol, diante do trabalho extraordinário que
ele fez, não só na implantação das linhas telegráﬁcas
dessa região do Brasil, mas sobretudo pelo cuidado
com os povos indígenas.
Quero me associar a V. Exª. Sinto-me lisonjeado,
honrado, também, por ser conterrâneo do marechal
Cândido Rondon, brasileiro que certamente todos
nós admiramos pela sua história e por tudo que fez
pelo Brasil.
Parabéns, Senador Acir! Parabéns também ao
Estado de Rondônia por ter a origem do seu nome
em Rondon.
O SR. ACIR GUARGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Quero, com muita alegria, anunciar aqui
as palavras que vão ser proferidas pelo valoroso exgovernador e atual Senador da República Ivo Cassol,
por vinte minutos.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero cumprimentar
também todos que acompanham a TV Senado e a Rádio Senado neste grande Brasil, mas especialmente
no grande Estado de Rondônia.
Com uma alegria muito grande, recebi, nesta semana, aqui em Brasília, o meu neto, um presente de
Deus, especialmente do meu ﬁlho Ivo Júnior, que deu
ao ﬁlho o nome de Ivo Neto Cassol. Então para mim é
motivo de alegria e satisfação cumprimentar também
a minha nora, que o acompanha, a Eclesiane. Para
nós, homens públicos, o maior presente que temos é
a família, é a base, a sustentação do nosso trabalho
no dia a dia.
Às vezes, Sr. Presidente, os políticos têm a mania
de dizer, alguns homens têm o costume de dizer que
atrás de um grande homem há uma grande mulher. Eu
discordo. Eu sempre digo que ao lado de um grande
homem é que sempre há uma grande mulher e nunca
atrás. É o passo do dia a dia nas nossas conquistas,
na nossa luta. Assim foi a minha esposa no trabalho
como primeira-dama do Estado de Rondônia, a companheira e parceira que vem toda semana me acompanhar no trabalho aqui em Brasília. É uma alegria, é
uma satisfação.
Ao mesmo tempo em que deixo o meu abraço
a todo o povo do meu Estado, à minha família, quero
dizer que fui convidado pela Embraer, a empresa que
representa a modernidade em fabricação de aviões,
pelo presidente da Embraer, Frederico Curado, que nos
recebeu hoje, acompanhado do Senador Luiz Henrique,
de Santa Catarina, do Senador Ciro Nogueira, do PP
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do Piauí, acompanhado de vários Deputados Federais
e lideranças, em visita ao parque industrial, à indústria
no Estado de São Paulo, São José dos Campos.
Nós conseguimos ver ali a diferença que faz,
Sr. Presidente, aquela empresa na balança comercial
brasileira. No ano passado, 10% em nossos índices
positivos foram conquistados pela Embraer. E isso só
foi possível depois que houve a sua privatização, que
começou em 94.
Eu gostaria de parabenizar as autoridades, os
governantes, os ministros daquela época, que criaram
essa empresa que hoje gera mais de 17 mil empregos no Brasil.
Hoje nós temos aeronaves que fazem os voos
regionais. Eu vi lá um avião que a Trip recebeu hoje
à tarde, o 195, com 120 lugares, para atender a nossa região. E não é diferente a empresa Azul, que veio
buscar os deputados aqui na Base Aérea de Brasília
para levá-los à indústria, em São José dos Campos,
para que pudéssemos veriﬁcar in loco a grandeza que
é aquela fábrica, aquela indústria de aviões.
Pouco tempo atrás, nenhuma das empresas que
voam por este Brasil afora sequer tinha uma aeronave
da Embraer voando. Parabéns para essas empresas
que estão adquirindo nossas aeronaves, gerando emprego neste Brasil e pagando imposto aqui.
Não sou nada contra os importados. Sou a favor
quando não se tem. Mas em torno de 87% das aeronaves produzidas pela Embraer são exportadas. Isso
demonstra o tamanho do crescimento que ainda podem ter as empresas locais, para que a gente possa
ter os voos regionais, não centralizando São Paulo, não
centralizando o Rio de Janeiro e nem centralizando
Brasília, mas diversiﬁcando para as regiões do nosso
grande Brasil, para não ﬁcarem congestionados da
maneira que estão hoje os nossos aeroportos. Então,
quero aqui agradecer.
Outro dado importante que nós vimos nos quadros apresentados pelo Presidente da Embraer, Frederico Curado, é que enquanto um ﬁnanciamento nos
Estados Unidos ou em outros países é em torno de
dois a quatro meses, infelizmente, pelo nosso BNDES
chega a 12 meses.
Nós precisamos urgentemente agir nesta Casa
para que o nosso BNDES, a nossa instituição ﬁnanceira, Sr. Presidente, possa, de verdade, diminuir esse
prazo. Com isso, nós vamos ter condições de poder
ﬁnanciar mais aeronaves e aumentar em mais 30% a
capacidade de produção dos aviões pela Embraer.
Eu quero aqui também agradecer e parabenizar
o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, que
recebeu ontem toda a nossa bancada quando fomos
reivindicar melhorias para o nosso Estado de Rondô-
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nia, especialmente para a BR-364. Naquele momento, o Ministro Alfredo Nascimento, que é muito prático
como eu – como nós, Senador Jayme Campos! –, já
falou para o pessoal do DNIT: “Vocês pediram prazo e
quero saber o prazo, porque não está sendo cumprido.
Eu quero a data!”
Nós temos um trecho, no Estado de Rondônia,
de Presidente Médici a Cacoal, que é intransitável. O
trânsito deslocou-se pela linha 184, Rolim de Moura,
e a RO-010, Pimenta Bueno a Rolim de Moura. A rodovia que foi construída, recapeada no meu governo,
foi preparada, foi construída para um trânsito de no
máximo de 50 carretas por dia. Hoje estão passando
por lá de 800 a 1.000 carretas por dia.
Eu pedi ao Governo do Estado de Rondônia, ao
Lúcio, Diretor do DER, que tome providências urgentemente, sob pena de essa rodovia, em poucos dias, ﬁcar
toda acabada, porque ela não foi preparada. A BR-364,
uma rodovia de grande porte, não aguenta o movimento.
Imagine as rodovias de pequeno movimento.
Então, junto com toda a bancada, os três Senadores, os nossos Deputados Federais, a nossa coordenadora, Deputada Marinha, nós solicitamos ao
Ministro, urgentemente, que fosse feito na BR-364
um recapeamento. E o DNIT garantiu que ele já está
sendo contratado, nos próximos dias, para o trecho
de Ouro Preto a Ji-Paraná, de Ji-Paraná a Médici e de
Médici a Cacoal, para poder diminuir o risco, o perigo
que aquela rodovia infelizmente tem oferecido à vida
das pessoas que por lá trafegam.
Fizemos várias solicitações, ainda falando da BR364. O trecho que vai de Porto Velho ao Acre é inaceitável. Estamos em 2011, um novo milênio. A rodovia
Transoceânica está pronta, e a ponte do rio Madeira,
que liga o Estado ao Acre, sequer saiu do papel. Um
projeto que estava andando há muitos anos.
Precisamos urgentemente a união de toda a
bancada, da maneira como estamos, para que essa
ponte seja construída, porque o lado do Peru já está
sendo feito. A rodovia já está pronta, a ponte de Maldonado também já está praticamente pronta, e nós
precisamos fazer a nossa parte, no Brasil, para poder
integrar, cada vez mais, os Estados de Rondônia, do
Acre e do Mato Grosso com os países andinos. Mas
há vários gargalos, e um deles, Sr. Presidente, é o de
começar uma obra e parar pela metade, a exemplo
dos viadutos de Porto Velho.
Há poucos dias, deram à Prefeitura Municipal a
explicação de que vão recomeçar com um toque de
mágica, mas o que dizem os diretores, os técnicos do
DNIT, é o contrário.
A empresa paralisou; a segunda não quis assumir;
e há irregularidade na execução, porque não ﬁzeram a
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perfuração do solo, para veriﬁcar a profundidade em que
deveriam ser colocados os pilares. Hoje, infelizmente,
uma obra paralisada no Município de Porto Velho. São
vários viadutos. A obra não aguenta outra chuvarada,
vai virar atoleiro na região.
São obras iniciadas, mal projetadas, e a equipe
sem competência deixa o trem pela metade. O povo,
no prejuízo, não aguenta mais a maneira como está o
trânsito em nossa capital.
Mas vamos parabenizar quando é preciso. O
DNIT reiniciou a obra dos dois viadutos da cidade de
Pimenta Bueno. Há poucos dias, usei esta tribuna e
disse que iria fazer uma discoteca em cima e um hotel embaixo. Há mais três anos, está parada a obra no
centro da cidade de Pimenta Bueno.
Parabéns ao Ministro Alfredo Nascimento, ao
Diretor do DNIT, Pagot. Que a obra seja concluída urgentemente.
Ao mesmo tempo, quero, nesta oportunidade,
além de parabenizá-lo pelo início das obras, dizer que
queremos a conclusão delas. Vamos aproveitar essa
seca, para fazer o aterro e liberar o trânsito dentro de
Pimenta Bueno.
Mas quero chamar a atenção da população de
Ji-Paraná. Trabalhou-se muito, e duplicou-se a ponte
do rio Machado, em Ji-Paraná. A população daquela
cidade ﬁcou dividida por um rio, isolada, gerando-se
um constrangimento não só para aqueles que iam para
seu serviço, quanto para aqueles que tinham seu comércio de um lado e de outro. Agora estão trabalhando
para fazer a duplicação e os viadutos na BR-364, para
a conclusão da obra no centro de Ji-Paraná.
Sou a favor da duplicação; sou a favor também
dos viadutos, mas, antes, Sr. Presidente, precisamos
fazer o anel viário. Primeiro, temos de concluir o anel
viário. Há políticos, em nosso Estado, que estão preocupados, porque dizem que, se se ﬁzer o anel viário
primeiro, o DNIT, do Ministério dos Transportes, não
vai fazer a duplicação no centro de Ji-Paraná.
Temos de estar unidos, para que o DNIT, o Ministério dos Transportes, faça as duas obras. A ponte
de Ji-Paraná nós já ﬁzemos no governo passado, com
recursos próprios, embora fosse obrigação do DNIT,
do Ministério dos Transportes. Que faça a duplicação
e os viadutos, porque o que ﬁzeram com a ponte vai
deixar o povo de Ji-Paraná isolado. Por onde vão passar 1,8 mil carretas por dia?
Então, precisamos desviar o movimento pesado,
para que os comerciantes, ao lado da BR-364, nas
marginais, não saiam no prejuízo. Não quebrem, como
quebraram, por causa da ponte de Ji-Paraná.
Portanto, queremos, sim, a duplicação; queremos
o viaduto não só para a cidade de Ji-Paraná, mas tam-
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bém para a cidade de Cacoal. É para concluir. Precisamos concluir a obra na cidade de Ariquemes; precisamos melhorar a cidade de Jaru; precisamos melhorar
a cidade de Ouro Preto. Precisamos melhorar todas
as duplicações na BR-364 e nas cidades.
E não é diferente o pedido que ﬁz aqui, ontem,
junto com a bancada, ao Ministro Alfredo Nascimento,
para que incluísse o trecho da saída de Vilhena até o
frigoríﬁco. Aquele frigoríﬁco tem algo em torno de 1,2
mil funcionários; abate mais de 1,2 mil bois por dia, e,
muitas vezes, Sr. Presidente, acontecem acidentes,
atropelamentos, pelo movimento muito grande, e não
há acostamento. Só há um metro e meio.
Então, o Ministério dos Transportes, o DNIT, urgentemente, deve fazer essa duplicação, essa recuperação na BR. Agora, é um tapa-buraco. Mas o
que está sendo contratado nos próximos 90 dias é o
refazimento do trecho novo, desde a divisa do Mato
Grosso até a divisa com o Acre. É esse o compromisso que está aí.
Queremos uma rodovia de qualidade. Duplicação
em vários lugares, para que se evitem acidentes, como
o que aconteceu, há pouco tempo, com o Deputado
do nosso Estado, Eduardo Valverde. Mas, além disso,
temos outras obras importantes em nosso Estado: a
BR-429, que interliga Presidente Médici...
E, por falar em Presidente Médici, que serviço
porco ﬁzeram, desculpem-me a expressão, no trevo
de Presidente Médici! Será que as empresas que pegaram essa obra não têm know-how, não têm capacidade? Cadê os técnicos do DNIT do nosso Estado,
que receberam essa obra sem qualidade? Acabam
de fazer, e, um mês, três meses depois, está tudo estragado, deteriorado, arrebentado no meio, gente! É
dinheiro público! Tem de haver respeito, tem de haver
qualidade.
Graças a Deus, essas obras estão no PAC, desde Presidente Médici até a cidade de Costa Marques.
Em Alvorada, já estão prontas; de Alvorada para São
Miguel, também praticamente prontas; de São Miguel
para Costa Marques, também há várias frentes de trabalho. O asfalto está vindo de Costa Marques para cá,
interligando a BR-429, um povo que viveu muito tempo
isolado, porque havia muitas pontes de madeira.
Muitas vezes, os técnicos estão aqui, em Brasília,
em salas com ar-condicionado, olhando para um lado
e vendo tudo ﬂorido, olhando para o outro e vendo o
Banco Central, sem saber o que o povo dos Estados
da região amazônica sofre, bem como o dos demais
Estados da nossa Federação, como os do Nordeste.
Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar a
Presidente Dilma, a nossa Presidente do Brasil, por
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colocar a BR-429 no PAC e por estar a obra sendo
executada.
Ao mesmo tempo, as nossas reivindicações também foram em relação à 425, que interliga a 364 até
Guajará-Mirim. É preciso, urgentemente, que se façam
as pontes que estão no meio do caminho, que são pontes simples, mas com um movimento muito pesado.
Também solicitamos, para o povo de GuajaráMirim, a ponte, que vai beneﬁciar tanto o Brasil como
a Bolívia, de Guajará-Mirim para Guaiará-Mirim. É
uma ponte que vai fazer a integração, um novo caminho para o Oceano Pacíﬁco, beneﬁciando os Estados
da região amazônica e o Brasil como um todo. Poderá
ser utilizado desde o Oceano Atlântico, via rio Madeira,
continuando pela nova passagem pela Bolívia.
Além disso tudo, também temos outras duas
importantes rodovias, que são de responsabilidade,
agora, do Governo Federal: a 421, que vai de Ariquemes a Monte Negro, de Monte Negro a Campo Novo.
Faltam 27 quilômetros.
Precisamos, urgentemente, que o Governo
Federal... Eu assumi, no meu Governo! Na época,
Sr. Presidente, o DNIT não dava conta de tapar os
buracos, não dava conta de arrumá-los. Eu assumi como Governador, recapeei e concluí o asfalto
até Monte Negro. Agora, voltou, novamente, para
o DNIT, e esperamos que o Ministro, que recebeu,
ontem, de toda a bancada, a solicitação, providencie: aproveite o projeto que o Estado tem – que nós
ﬁzemos – e pavimente até Campo Novo, para que
seja beneﬁciado aquele setor produtivo do povo que
trabalha e acredita.
E continuar a 421, de Campo Novo até Nova Mamoré, beneﬁciando o povo do nosso Estado, diminuindo o tráfego por Porto Velho, passando por dentro da
região de Ariquemes. Há mais uma nova rodovia, além
da 174, que interliga Rondônia ao seu Estado, Mato
Grosso, que também precisamos concluir.
Mato Grosso está fazendo de lá para cá, até Juína, e queremos também a ela interligar, para trazermos
o ﬂuxo, uma vez que os combustíveis que abastecem
Aripuanã, Juína, toda aquela região, passa por dentro de Vilhena, entrando por uma estrada de chão, e o
custo do combustível para o povo amazônico da região
Norte e do Mato Grosso ﬁca mais caro.
Além disso, há uma nova rodovia em Rondônia,
que colocaram no ano passado: a 399, cujo número
agora mudou, que vai da cidade Vilhena, da BR-364,
até Colorado; de Colorado a Cerejeiras; de Cerejeiras
até Pimenteiras, onde falta... É preciso recapear urgentemente de Colorado a Cerejeiras, o que era para
ter sido feito ano passado, mas, infelizmente, há muita
empresa de “mala”, que só quer pegar obra e sentar em
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cima, não quer executá-la da maneira como ela deve
ser feita. Mas faltam trinta e poucos quilômetros para
chegar a Pimenteiras, um dos maiores berçários da
pesca esportiva e do turismo ecológico, algo que ela
tem colocado à disposição para os turistas brasileiros
e para a nossa população do interior.
Sr. Presidente, eu lhe pediria mais cinco ou dez
minutos, para fechar com chave de ouro.
Quero aqui registrar que recebi da Câmara Municipal da cidade de Ji-Paraná ofício que passo a ler,
datado de 15 de abril de 2011:
Prezado Senador Ivo Cassol,
Com o devido respeito e gratidão, venho,
em nome do povo do Município de Ji-Paraná/
RO, segunda maior cidade do nosso Estado,
na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, agradecer pelo brilhante trabalho formulado por Vossa Excelência, nos 07 anos e 03
meses como Governador do Estado, no qual
prestou brilhante serviço para o nosso Município, sendo os principais a seguir:
Disponibilidade de recursos para a compra do bairro Novo Ji-Paraná [...]
Sr. Presidente, esse bairro tem mais de mil casas,
e as pessoas sequer tinham documentos para fazer
ﬁnanciamentos e melhorar suas residências, sequer
tinham documento para dizer que era dono. Por intermédio de uma emenda dos Deputados Euclides Marciel
e Jesualdo Pires, liberei o recurso e pagamos R$1,3
milhão – se não estou enganado – para que aqueles
moradores pudessem ter o direito de propriedade, o
direito de ter uma casa.
Ao mesmo tempo, a construção da ponte do anel
viário, que falei agora há pouco. A preocupação que
eu tinha de tirar o movimento pesado por dentro de JiParaná. A ponte está pronta, falta fazer o aterro e falta
fazer o anel viário. Esperamos que o governo atual,
que já tem parceria com o Dnit, dê continuidade para
que essa obra saia logo, e o Ministério dos Transportes
libere o restante dos R$20 milhões que precisa para
fazer o anel viário, melhorando mais ainda esse trabalho, Essa ponte foi inaugurada pelo nosso governador
João Cahula que deu continuidade à obra.
Dezoito quilômetros de asfalto urbano que liberamos no ano passado para poder fazer ainda na nossa
administração.
A implantação de sete leitos de UTI, beneﬁciando
toda aquela região.
Ações governamentais para as populações menos favorecidas em nosso Município, além das que já
nominei:
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Programa Cidade Limpa – tínhamos equipamentos e deixamos para o atual governo que
está lá, como caçamba, patrola, carregadeira,
PC, que vinha e fazia o apoio para a prefeitura
na limpeza, no cascalhamento, na melhoria.
E quantas vezes foi melhorada a cidade de
Ji-Paraná na limpeza e no cascalhamento,
dando dignidade para o povo! Era obrigação
dos prefeitos, mas quem fazia era o Governo
do Estado. Obrigado, Sr. Presidente, por tem
me lembrado disso.
Também, ao mesmo tempo, a manutenção das
estradas estaduais, que, no passado, quem tinha que
fazer éramos nós, prefeitos. Jayme, você foi Governador, e no passado quem tinha que arrumar éramos nós,
prefeitos. Quando eu assumi o Governo do Estado de
Rondônia, além de consertar as nossas estradas, do
Estado, ainda ajudava o Município.
O fortalecimento das associações rurais, porque
é o setor produtivo que segura este Brasil; é de lá,
da mão calejada, que sai o alimento que vem para a
nossa mesa, de milhares e milhares de pessoas que
ajudam nisso.
A manutenção e a recuperação do aeroporto de
Ji-Paraná. E aqui, quanto ao aeroporto de Ji-Paraná,
precisamos trabalhar integrados com toda a bancada
federal, para que se possa, de uma vez por todas, reformar, ampliar e fazer uma pista paralela até a cidade
de Ji-Paraná.
(Interrupção de som)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, Sr. Presidente.
A reforma e ampliação de mais de 20 escolas
estaduais do nosso Município.
Aqui são as palavras do Presidente da Câmara
Municipal de Ji-Paraná, Nilton Cezar Rios:
Tenho fé e conﬁança de que Vossa Excelência
não irá esquecer o nosso Município, na qualidade de
Senador da República.
Portanto, venho agradecer, em nome dos moradores de Ji-Paraná/RO, o apoio que Vossa Excelência
deu ao Município, na época que era Governador do
Estado, dizer que estamos a sua disposição e esperamos que Vossa Excelência possa sempre manter
carinho e apreço ao nosso Município.
Obrigado ao Presidente Nilton Cezar, aos demais
vereadores da cidade de Ji-Paraná, obrigado pelo reconhecimento do trabalho que a gente fez, independente de cores e paixões partidárias, mas com o único
propósito do bem-estar do nosso povo.
Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.

MAIO 2011

Maio de 2011

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento-o, Senador Ivo Cassol,
pelo belo pronunciamento. Sem sombra de dúvida, V.
Exª foi um grande governador daquele Estado, fez uma
verdadeira revolução administrativa. Como vizinho, não
posso deixar de testemunhar a administração extraordinária que V. Exª fez em Rondônia. Indiscutivelmente,
quando V. Exª recebe essa manifestação de apreço e
de carinho, tenho certeza de que representa a maioria
do povo rondoniense homenageando-o pelo trabalho
que fez, acima de tudo, pensando no bem-estar daquela população.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Agradeço o aparte.
Desejo sucesso a todo mundo.
Que Deus abençoe todo mundo.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 151/
GOV, de 2011, do Governo do Estado do Amapá, referente ao Requerimento nº 200, de 2008, que originou
a Comissão Parlamentar de Inquérito criada com a
ﬁnalidade de apurar a utilização da internet na prática
de crimes de “pedoﬁlia”, bem como a relação desses
crimes com o crime organizado.
É o seguinte o Ofício:
Ofício n º 151/GOV
Macapá, 28 de março de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Dirijo-me a Vossa Excelência para agradecer pela
remessa do Relatório Final nº 3, de 2010, da Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada por meio do Requerimento nº 200, ao tempo em cumprimento a Comissão pelos relevantes serviços prestados em defesa
dos direitos humanos e ao combate à criminalidade
que condena crianças e adolescentes à condição de
vítimas de violência.
Atenciosamente, – Carlos Camilo Góes Capiberibe, Governador.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – O expediente lido será juntado ao processado
do respectivo requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência recebeu o Ofício PGR/
GAB/Nº 260, de 2011, do Procurador-Geral da República, referente ao Requerimento nº 200, de 2008, que
originou a Comissão Parlamentar de Inquérito criada
com a ﬁnalidade de apurar a utilização da internet na
prática de crimes de “pedoﬁlia”, bem como a relação
desses crimes com o crime organizado.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício PGR/GAB/nº 260
Brasília, 14 de março de 2011
Senhor Presidente,
Acuso o recebimento do Of. SF nº 311, de 3 de
março de 2011, cientiﬁcando Vossa Excelência de sua
remessa, nesta data, à consideração da Subprocura-
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dora-Geral da República Gilda Pereira de Carvalho,
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão.
Atenciosamente, – Roberto Monteiro Gurgel
Santos, Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – O expediente lido será juntado ao processado
do respectivo requerimento.
Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O parecer que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 274,
de 2011, do Senador Jayme Campos, Líder da Minoria
no Congresso Nacional, indicando, nos termos do §
5º do art. 4º do Regimento Comum, o Deputado Claudio Cajado para a função de Vice-Líder da Minoria no
Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
OFGSJAYM nº 274/2011-H
Brasília, 4 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho à presença de V. Exª Indicar o Deputado Cláudio Cajado
para participar, como representante do Democratas
e de integrante do Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional, na condição de Vice-Líder da Minoria no
Congresso Nacional.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovo a V. Exª os meus protestos de estima e consideração.
– Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A Presidência designa o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, como membro titular, em substituição
ao Deputado Duarte Nogueira, e o Deputado Reinaldo
Azambuja, como suplente, em substituição ao Deputado Otavio Leite, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 532,
de 2011, que “Acresce e dá nova redação a dispositivos
das Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 9.847, de
26 de outubro de 1999, que dispõem sobre a política e
a ﬁscalização das atividades relativas ao abastecimento
nacional de combustíveis; altera o § 1º do art. 9º da Lei
nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos automotores; dá nova redação aos arts. 1º , 2º e 3º do DecretoLei nº 509, de 20 de março de 1969, que dispõe sobre
a transformação do Departamento dos Correios e Telégrafos em empresa pública; altera a Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003, que dispõe sobre a Organização da
Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências”, conforme o Ofício nº 424, de 2011, da
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.

Sexta-feira 6

315

14381

É o seguinte o ofício:
Of. nº 424/2011/PSDB
Brasília, 5 de maio de 2011
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame, como membro titular, e o Deputado Reinaldo Azambuja, como membro suplente,
para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar
a Medida Provisória nº 532/11, que acresce e dá nova
redação a dispositivos das Leis nºs 9.478, de 6 de agosto
de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999, que dispõem
sobre a política e a ﬁscalização das atividades relativas
ao abastecimento nacional de combustíveis; altera o §
1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993,
que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes
por veículos automotores; dá nova redação aos arts. 1º,
2º e 3º do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969,
que dispõe sobre a transformação do Departamento dos
Correios e Telégrafos em empresa pública; altera a Lei
nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a
Organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Duarte Nogueira,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Os Srs. Senadores Alysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, Flexa Ribeiro e Renan Calheiros enviaram
discursos à Mesa para serão publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro da matéria intitulada, “A herança
maldita de Dilma”, publicada pelo jornal O Estado de
S.Paulo em sua edição de 18 de abril de 2011.
A matéria destaca que o ex-Presidente Lula não
aperfeiçoou o modelo econômico nem sanou problemas
que emperram obras públicas. Deixando uma herança
maldita para presidenta Dilma.
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 ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro das seguintes matérias: “PF pede a
Ministério Público varredura em conta do PT”, jornal
Folha de S.Paulo, do dia 8 de abril, “O silêncio dos
Inocentes”, revista Época de 11 de abril e “Um golpe
para Lula”, jornal Estado de S.Paulo, de 5 de abril
do corrente.
As matérias divulgam que após a entrega do relatório ﬁnal do inquérito que conﬁrmou a existência do
mensalão do PT, a Polícia Federal pediu a Procuradoria – Geral da República que vasculhe a conta do PT e
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identiﬁque pessoas que receberam parte do dinheiro
do mensalão. O relatório aponta que continuam desconhecidos os beneﬁciários de 59 pagamentos que
totalizam R$ 2,3 milhões.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
da matéria intitulada “Lula gastou mais que FHC com
publicidade no ﬁm do mandato”, publicada pelo jornal
Folha de S.Paulo, de 19 de abril de 2011.
Segundo dados divulgados pela Secretaria de
Comunicação Social (Secom) da Presidência, o governo Lula consumiu R$ 1,629 bilhão em publicidade em
2010, seu último ano de mandato. Isso signiﬁca 70,3%
a mais do que seu antecessor, Fernando Henrique
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Cardoso (PSDB), gastou em 2002, quando também
encerrou os oito anos de seu governo.
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. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, é com muita satisfação
que compareço a esta tribuna para algumas breves
considerações sobre o seminário que o PMDB fez hoje
em Brasília, no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos
Deputados que debateu exatamente a grandeza da
marca que é o PMDB. Foram 2 painéis com os nomes
respeitados em disputas eleitorais norte-americanas
além do escritor brasileiro Alberto Almeida, autor do
livro “A cabeça do Eleitor”.
Este ano o PMDB completou quarenta e cinco
anos de lutas e conquistas do glorioso MDB, rebatizado de PMDB pela força da tentativa de golpe eleitoral
de 1980, quando, novamente, tentou-se enfraquecer
o partido fragilizando o peso de sua sigla.
A trajetória do partido se confunde e se mistura
com a história e com o futuro do País. É uma legenda
que, festejada ou, eventualmente contestada, pertence ao dia a dia da sociedade brasileira, às suas instituições e à cultura política brasileira. Todo mundo que
transita pela vida pública tem, em seu DNA politico,
um pouco de PMDB.
Aﬁnal, lá atrás nos tempos mais sombrios da
ditadura militar, foi o MDB que comandou nas ruas o
processo de redemocratização e conquistou a volta das
liberdades e dos direitos individuais e coletivos.
Quem, um dia, se esquecerá das cenas históricas
do Doutor Ulysses em 1978 ao desembarcar na Bahia
nos anos mais duros da ditadura militar?
Aquela frágil ﬁgura enfrentando, indômito, as
baionetas da tropa de choque da polícia e seus cães
raivosos. Os policiais tentavam impedir o presidente do
MDB de entrar na sede do partido no bairro de Campo
Grande, em Salvador.
Bradava ele solitário, no meio das ruas, fazendo a polícia recuar e empurrando o cano de um fuzil
apontado contra si: “Respeitem o líder da oposição”.
E como ele foi e ainda é respeitado.
O PMDB manteve por muito tempo o traço de
frente partidária. Por isso albergou comunistas, trotksitas, maoístas e outras matizes ideológicas que,
depois da redemocratização fundaram seus próprios
partidos.
Até nossos conservadores eram menos conservadores que os demais.
Isso porque nossos líderes situados, ideologicamente, mais ao centro nunca tiveram medo da mudança e, por isso, sequer mereciam esta chancela. Foram
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verdadeiros revolucionários disfarçados de doces conservadores. Foi o PMDB que lançou um anti-candidato
à Presidência, ﬁgura simbólica e fundamental para o
Brasil, foi o PMDB que conquistou a anistia, acabou com
o bi-partidarismo, com o processo espúrio do colégio
eleitoral e puxou o coro vitorioso das diretas-já.
Foram os timoneiros do PMDB, com muita experiência e sabedoria, que capitanearam as últimas revoluções vivenciadas pelo país, muito embora tenham
sido revoluções silenciosas.
A maior delas foi, inequivocamente, foi Assembléia Nacional Constiuinte, conquistada junto com a
sociedade pelo PMDB e convocada pelo nosso Presidente José Sarney. O Presidente Sarney teve equilíbrio,
visão política e envergadura de grande estadista ao
trazer o Brasil, com mãos muito ﬁrmes, da escuridão
para luminosidade da democracia. Devemos esta reverência – histórica – ao papel do Presidente Sarney
naquele momento.
A Constituição Cidadã transformou o Brasil. Ela
devolveu as prerrogativas e poderes de um Congresso
garroteado pela ditadura, deu autonomia ao Judiciário
ao Ministério Público até então decorativo.
Restabelecemos as eleições livres e diretas e os
direitos sociais e coletivos foram resgatados. A constituição de 88, mesmo com suas imperfeições compreensíveis, enterrou a ditadura, o atraso e devolveu
o Brasil para sua vocação de futuro.
De lá pra cá, a despeito de oráculos agourentos,
o PMDB vem conquistando a conﬁança dos eleitores
e, entre as grandes legendas, é um dos poucos que
cresce a cada pleito, independente de governos.
Temos o maior número de ﬁliados, o maior número
de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, a maior
bancada do Senado Federal, a segunda bancada da
Câmara dos Deputados e 5 governadores.
Em quantidade de votos absolutos, inclusive nos
grandes centros, o desempenho do PMDB também
tem surpreendido até seus maiores críticos. Tradução
numérica de que a direção do partido, representada
pelo vice-presidente Michel Temer e agora pelo nosso
Senador Valdir Raupp, está sintonizada com a sociedade ao deﬁnir e acertar os rumos da legenda durante
os últimos anos.
Nos últimos anos o PMDB vem honrando seus
compromissos históricos com o Brasil. Depois da reconquista dos direitos mais elementares, a democracia
precisa ser completada com justiça e inclusão social.
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As novas transformações vieram, notadamente no
campo sócio-econômico.
O País retirou mais de 30 milhões de brasileiros
da miséria absoluta, a classe média aumentou substancialmente, criamos mais de 15 milhões de novos
empregos com carteira assinada, distribuímos renda
e aumentamos salários e o País vem crescendo em
ritmo sustentado.
Olhar para trás nos dá a sensação e dever cumprido, mas ainda incompleto. Aﬁnal democracia não
só o direito de ir e vir, o direito de votar. É também
mobilidade econômica, igualdade de oportunidades
para todos e justiça social. Sem isso nenhuma democracia estará completa, nenhum democrata estará satisfeito.
Temos novos desaﬁos pela frente e uma eleição
municipal onde vamos repetir o desempenho de 2008,
onde elegemos o maior número de prefeitos e a maior
quantidade de vereadores por todo o Brasil. Temos,
portanto, quantidade e qualidade em nossos quadros
para, legitimamente, ambicionarmos projetos de poder
mais ousados num futuro muito próximo.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 16
minutos.)
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
JOSÉ SARNEY
5-5-2011
quinta-feira
9h 1º workshop Internacional – 3 Grandes Painéis
de Inteligência Estratégica para os novos tempos
do PMDB e do Brasil
Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados
12h30 Almoço oferecido pela Senhora Presidente
Dilma Rousseff em homenagem ao Senhor Presidente Christian Wulff, Presidente da República
Federal da Alemanha
Sala Brasília do Palácio do Itamaraty
14h Sessão destinada a comemorar os 185 anos
de instalação do Senado Federal
Plenário
16h Ordem do Dia
Plenário
17h30 Procurador Fernando Grella Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
e Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados
e da União e a Procuradoria-Geral de Justiça do
Maranhão, Maria de Fátima Rodrigues Travassos
Cordeiro, Vice-Presidente do Conselho
Sala de Audiências
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Ata da 66ª Sessão, Não Deliberativa
em 6 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Vanessa Grazziotin e dos Srs. Acir Gurgacz,
Mozarildo Cavalcanti e Lindbergh Farias
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 15 minutos e encerra-se às 12 horas e 30 minutos)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 87, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto
de Lei da Câmara nº 138, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 87/11/PS-GSE
Brasília, 5 de maio de 2011
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprovadas as Emendas de nºs 1 e 2 oferecidas por essa
Casa ao Projeto de Lei nº 706, de 2007, da Câmara
dos Deputados, que “Altera o art. 65 da Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, para descriminalizar o ato
de graﬁtar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas em embalagens do tipo aerossol a
menores de 18 (dezoito) anos”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência lembra às Senadoras
e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para uma sessão especial a realizar-se dia 9,
segunda-feira, às 11 horas, destinada a comemorar o
centenário da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro – UFRRJ, de acordo com o Requerimento nº
337, de 2011, do Senador Lindbergh Farias e outros
Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário que o prazo para apresentação de emendas à

Medida Provisória nº 532, de 2011, que acresce e
dá nova redação a dispositivos das Leis nºs 9.478, de
6 de agosto de 1997, e 9.847, de 26 de outubro de
1999, que dispõem sobre a política e a ﬁscalização
das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis; altera o § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723,
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução
de emissão de poluentes por veículos automotores;
dá nova redação aos arts. 1º , 2º e 3º do Decreto-Lei
nº 509, de 20 de março de 1969, que dispõe sobre a
transformação do Departamento dos Correios e Telégrafos em empresa pública; altera a Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a Organização
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências, encerrar-se-á no dia 10 de maio,
em virtude de retiﬁcação ao seu texto, publicada no
Diário Oﬁcial da União do 4 de maio do corrente. Os
demais prazos permanecem inalterados.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 13, de
2011, do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes,
comunicando a instalação daquele Conselho, bem como
a eleição do Presidente e Vice-Presidente do colegiado.
É o seguinte o Ofício:
Ofício CDJEM nº 13/2011
Brasília, 4 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência a instalação, em 3 de maio último, do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, criado pela
Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009, para o
qual tive a honra de ser eleito presidente.
Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleito Vice-Presidente do Conselho o Senador Waldemir Moka.
Atenciosamente, – Senador Armando Monteiro, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 68/2011
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Inclusive, compareci à reunião da Comissão de
Brasília, 6 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que não procedi,
por lapso, ao registro de comparecimento no sistema
eletrônico do Senado Federal, na sessão deliberativa
ordinária da última quinta-feira, dia 5 do corrente, apesar de ter acorrido por duas vezes ao Plenário da Casa.

Relações Exteriores e Defesa Nacional, hoje pela manhã, conforme cópia de lista de presença em anexo.
Solicito, por conseguinte, que sejam adotadas as
providências administrativas cabíveis.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião
(PMDB/PR).

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.

Sábado 7

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os pareceres que acabam de ser
lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) –Iniciaremos a sessão de hoje convidando, para fazerem uso da palavra, os Senadores
inscritos, por um período de vinte minutos.
O primeiro orador inscrito é o Senador Acir Gurgacz.
V. Exª, Senador, dispõe de vinte minutos na tribuna.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, quero hoje dedicar a minha fala a um dia muito especial que será comemorado neste domingo, o
segundo domingo do mês de maio: o Dia das Mães. É
um dia especial para todos nós e, em especial, para
as nossas mães. Quero dedicar a minha fala de hoje
para as nossas mães.
Dia das Mães!
Tão especial que nos faz ver que os 365 dias do
ano são exatamente iguais e todos eles deveriam ser
“Dia das Mães”.
Todos os dias do ano deveriam ser dedicados a
vocês, mães, que trazem em seus corações o amor
incondicional, inﬁnito, perfeito, sem igual, capaz de
doar-se sem nada esperar em troca, e que, sem medidas, se entregam pela vida do ﬁlho.
O Dia das Mães deveria repetir-se todos os dias,
tal como vocês, mães, agem e vivem diariamente para
cada um de seus ﬁlhos.
Mãe é símbolo da sensibilidade, porque se torna
fonte de vida; porque, entre dores, gera o ﬁlho; porque,
entre lágrimas, transporta, através do seu sorriso, a
fonte inesgotável de amor que jorra em seu coração.
Homenageamos aqui, hoje, a mãe que vê o ﬁlho
como verdadeiro tesouro recebido das mãos de Deus
e para ele se torna manancial de vida.
Homenageamos aquela mãe que do trabalho faz
a fonte de sustento para o ﬁlho, enriquecendo-o com
seu afeto e deixando que a emoção e o carinho preencham todo o seu lar, fazendo dele um verdadeiro
ninho de amor para acolher, amparar e proteger o ﬁlho.
Mães, queridas mães, parabéns! Nossos mais
sinceros parabéns!
Nós, como homens, não fomos contemplados
pela Natureza com as condições para que possamos
entender a verdadeira essência da vida, que é o amor
maternal.
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O amor de quem gera e nutre, durante nove meses, um ser em seu interior, um ser ainda que não se
vê, mas para quem já dedica um amor inﬁnito.
Através deste amor, vocês trazem ao mundo a
mensagem divina: “amar é doar-se inteiramente, sem
reservas”. Vocês trazem ao mundo o mistério e o encanto de sorrir diante da dor.
Vocês trazem ao mundo o segredo do poder da
cura através do afago e do carinho.
Parabéns a todas as mães!
Quedo-me diante de Deus e reconheço que Ele
as escolheu para continuar a sua obra da Criação,
porque sabia que vossos corações sempre estariam
cheios do genuíno amor...
Cheios de verdadeiro amor....
Sabia Ele da dedicação, do zelo, do cuidado, dos
atos contínuos que cada uma de vocês sempre teria
para que seus ﬁlhos nascessem, crescessem e vivessem de maneira harmônica e feliz.
Não encontrando palavras que expressem o carinho, o afeto e o amor que todas vocês, mães, merecem
receber diariamente, peço que Deus Pai as fortaleça
e as abençoe diariamente.
Conﬁrmando as palavras que disse o poeta, repito-as:
Mãe...
Não importa cor ou credo...
Rica ou pobre...
Mãe é sempre mãe...
Sempre presente
Na dor, na doença, na alegria,
Em cada momento da nossa vida
Lá está ela já com algo em mente
Mãe querida, amada, sofrida...
Ignora as discriminações da sociedade
Em prol do seu amor e se preciso for
Dá a sua própria vida
Esquece-se de si mesma
Por desejar a vitória do ﬁlho
E ao vibrar com as vitórias alcançadas
Nem se lembra de seu próprio mérito
Mãe é como uma ﬂor...
É carinho, cuidado, proteção,
Compreensão, doação, perdão...
Mãe resume tudo o que é amor!
Mãe é a própria canção de amor,
Tocada suavemente em nossos corações...
Agradeço a você mãe
Todo o amor por minha vida!.
Neste momento, Srª Presidente, eu quero enviar um abraço para a minha mãe, dona Nair, também
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para minha esposa, Ana Maria, mãe de meu ﬁlho, Acir
Neto, e para todas as mães do nosso querido Estado
de Rondônia e todas as mães brasileiras.
Desejo que o próximo domingo seja um dia cheio
de felicidades, e que essa felicidade possa perdurar
por todos os dias de suas vidas.
Mais uma vez, um abraço a todas as mães brasileiras, em especial às mães do meu Estado de Rondônia.
Srª Presidente, esta era a mensagem que eu
queria trazer neste dia.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador Acir, pela lembrança de uma data tão importante,
Dia das Mães, dia da mulher, dia dos seres humanos
todos, porque a maternidade é a função mais divina,
mais nobre que há no Planeta, é a que permite a permanência, a manutenção, a sobrevivência da espécie
humana. Parabéns a V. Exª por tamanha sensibilidade.
Aproveito e o convido, Senador Acir Gurgacz, para
dirigir os trabalhos a partir deste momento.
A Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à
Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Estado
do Amazonas, vizinho do nosso Estado de Rondônia.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada Senador Acir, e V. Exª faz
com que eu mude o meu pronunciamento. Como mãe,
às vésperas da comemoração do Dia das mães, eu
não poderia deixar de ocupar essa tribuna e também
fazer homenagem às mulheres brasileiras, às mulheres
amazonenses, às mulheres brasileiras que são mães e
que têm tido, Senador Acir, a capacidade de continuar
a função da maternidade, o cuidado com seus ﬁlhos e
também ajudar no sustento da família, porque foi-se o
período em que às mulheres eram reservadas apenas
as atividades domésticas, como se dizia, as atividades do lar. As mulheres eram tratadas como rainhas,
entretanto, Senador Mozarildo, rainhas do lar, aqueles
que eram educadas para ser esposas, eram educadas
para ser mães, eram educadas para cuidar da casa.
O tempo passou e tudo mudou. Com a Revolução Industrial, ocorrida após a 2ª Guerra, o trabalho,
a mão de obra feminina foi exigida e foi buscada em
decorrência da necessidade do desenvolvimento da
produção industrial. E a partir dali, a mulher percebeu
que, entre algumas diferenças – e são muitas, biológi-
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cas – que existem entre homens e mulheres, entre elas
está a capacidade que tem a mulher de agir, trabalhar,
fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo.
E hoje, nós temos uma mãe que é diferente da
mãe de 50 anos atrás, nós temos uma mãe que é diferente da mãe de um século atrás. A mãe de um século
atrás era aquela pessoa, aquela mulher mais reprimida,
que não votava e nem podia ser votada; que não podia
frequentar o banco de uma universidade e que vivia
somente para sua família, e o tratamento que recebia
era como se ela fosse propriedade, primeiro, do pai e,
depois, do marido.
E repito, o tempo passou e a nova mulher surgiu e está surgindo ainda. A mulher trabalhadora, a
mulher que é responsável, no Brasil, pela produção
de quase 50% do nosso PIB. A produção nacional,
quase que a metade sai de mãos femininas. A mulher
que alcançou, num curto espaço de tempo, depois que
superou a proibição de frequentar alguns cursos, em
pouco tempo, alcançou a condição de um nível mais
elevado de escolaridade, comparativamente aos homens. A mulher, apesar disso tudo, de estar na política, é certo que num percentual muito pequeno, muito
aquém ainda do que deveria ser, mas apesar de estar
na política, de estar no mercado de trabalho e ganhar
menos no mercado de trabalho, em média 30% menos
do que os homens, a mulher continua sendo a mesma
mãe: dedicada, sensível, e dedicada não só ao ﬁlho,
dedicada à família, ao núcleo familiar.
Portanto, comemorar o Dia das Mães é importante. Temos um dia simbólico: segundo domingo do
mês de maio, mas dia das mães são todos os dias,
porque essa mulher tem que ser homenageada duplamente, tem que ser abraçada duplamente, porque
consegue se dividir em tantas tarefas, tantas atribuições e jamais deixa para segundo plano o carinho ou
o cuidado com o ﬁlho.
Eu também, como fez o Senador Acir, quero aqui
homenagear minha mãe. Cumprimento a mãe de V. Exª,
Dona Nair, e a minha mãe, Dona Nadir, que deve estar nos assistindo, e teve essa capacidade, como têm
todas as mães, de tratar os ﬁlhos de igual forma, com
muito carinho, com muita dedicação. Abraço todas as
mães brasileiras, principalmente as mães amazonenses abraçando a minha própria mãe, que, repito, nos
criou com tanta dedicação e com tanto carinho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou falar
a partir de agora sobre um tema também muito caro
à sociedade brasileira. Reﬁro-me ao fato de este Senado Federal ter instalado, há duas semanas aproximadamente, uma Comissão Parlamentar de Inquérito
que vai tratar do tráﬁco de pessoas, vai analisar esse
problema grave. Nós sabemos que o tráﬁco de pes-
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soas acontece no mundo inteiro, e vem sendo muito
evidente no Brasil. O alvo tem sido exatamente os mais
novos, os jovens, meninos e meninas vindos de famílias carentes. No geral, suas famílias são enganadas
para que esse crime possa ocorrer.
A Casa teve a sensibilidade de aprovar um requerimento apresentado pela Marinor, do Estado do Pará.
Na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito,
fui eleita Presidente e vou me dedicar ao máximo para
prestar um bom serviço à Nação brasileira.
Como Deputada e Vereadora que fui da minha
cidade de Manaus, Deputada por doze anos, já tive a
oportunidade de participar inúmeras vezes de várias
comissões parlamentares de inquérito.
Eu tenho uma compreensão ﬁrme, muito clara de
que uma CPI tem como objetivo não apenas levantar,
sistematizar uma situação. Não tem apenas como função trabalhar um diagnóstico de determinada questão,
de determinado problema.
Sim, precisamos levantar, trabalhar o diagnóstico, atualizar as informações, concatenar todos os dados coletados, mas esse diagnóstico levantado pelas
comissões parlamentares de inquérito devem servir
para embasar proposituras, ações, indicações ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário e, principalmente,
mudanças na legislação brasileira para que a gente
possa ajudar a superar os problemas que acometem
a nossa população.
Então, o nosso espírito, o espírito de todos integrantes da CPI e, principalmente, o meu espírito, o
espírito da Senadora Marinor, que é a Relatora dessa Comissão Parlamentar de Inquérito é exatamente
este: levantar a problemática onde ela acontece e incide com maior violência, com maior densidade e, a
partir desse diagnóstico elaborado, propor ações para
o enfrentamento concreto desse problema do tráﬁco
nacional e internacional de pessoas.
O tráﬁco de pessoas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um crime que movimenta em torno de US$30
bilhões por ano no mundo inteiro. Agora, pior do que
o volume de recursos que ele movimenta é que é um
crime extremamente bárbaro, porque foi-se a época
em que pessoas tinham outras pessoas como sua
propriedade.
Esses recursos são movimentados à custa da
comercialização de seres humanos, seres humanos
frágeis, seres humanos vulneráveis e seres humanos,
no geral, muito jovens. No Brasil, como todos nós sabemos, ele tem sido um dos principais alvos dessa
rota e dessa prática criminosa.
Dados da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) revelam que, no ano de 2005, quase dois milhões
e meio de pessoas foram traﬁcadas em todo o mun-
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do, sendo 43% destinadas à exploração sexual e 32%
destinadas a outros tipos de exploração econômica.
E que tipos de exploração econômica seriam esses?
Um deles é o trabalho escravo. No Brasil, há muita gente de países como Peru, Colômbia, Bolívia, mas
principalmente Peru e Bolívia, que são trazidos para
o Brasil para serem utilizados como mão de obra escrava, e isso é traﬁco de pessoas, porque são pessoas enganadas, ludibriadas e que, quando chegam ao
local para onde foram levadas, o primeiro ato contra
essas pessoas que foram traﬁcadas é o cerceamento
de sua liberdade. São pessoas que não têm qualquer
possibilidade de liberdade e, portanto, vivem numa
situação de extrema degradação humana.
Por ano, Sr. Presidente, estima-se que 500 mil
pessoas sejam levadas por traﬁcantes somente para
o continente europeu. É o que aﬁrma o Instituto Europeu das Nações Unidas para a Prevenção e Controle
do Crime. Hoje sabemos que há rotas também para
países da América do Sul e para a Ásia.
Outro dado, e esse já tem quase dez anos, está
na pesquisa sobre tráﬁco de mulheres, crianças e adolescentes para ﬁns de exploração sexual, dados esses
levantados por uma pesquisa realizada em 2002 pela
Universidade de Brasília, UnB. Foram mapeadas naquele ano 240 rotas de tráﬁco provenientes de todos
os Estados da Federação.
Portanto, precisamos de políticas urgentes de
prevenção e de combate a essa prática criminosa. Não
podemos mais permitir que nossos pares sejam uma
mercadoria na mão de aliciadores, acreditando que
não são vítimas, quando, de fato, os são.
Nesta semana, recebemos a notícia, vinda do
meu Estado do Amazonas, de que a Secretaria de
Estado de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas
recebeu diretamente, Senador Acir, em torno de 500
denúncias de crimes relacionados ao tráﬁco humano,
somente no ano passado, 2010. As estatísticas mostram que nem um décimo das ocorrências chegam
oﬁcialmente ao conhecimento público dos segmentos
responsabilizados pela segurança pública.
Então, chega a ser assustadora, alarmante essa
prática criminosa. Pior ainda se levarmos em consideração que hoje o interior do Estado tem sido um foco
e o alvo mais importante para esses criminosos, muito
mais do que a própria cidade, do que a região metropolitana, porque é no interior que famílias ribeirinhas
vivem com 10, 12, 15 ﬁlhos, de forma paupérrima. Muitas vezes, pessoas que vivem à margem da informação, numa ignorância imposta pela sociedade, acabam
se deixando levar e sendo alvos fáceis, aliciadas para
que seus ﬁlhos sejam retirados do convívio familiar e
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levados para serem comercializados, geralmente, para
atividades sexuais.
Ou seja, é algo que assusta todos, e nós, o Parlamento brasileiro, precisamos contribuir com o Governo
Federal no enfrentamento desse problema.
Em 2006 foi publicado um decreto do governo
federal que trata da criação da Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráﬁco de Pessoas. Essa política
envolve vários ministérios, mas, sobretudo, o Ministério da Justiça, que tem, em sua Secretaria Nacional
de Justiça, um departamento especíﬁco para cuidar do
enfrentamento a esse crime bárbaro contra pessoas,
principalmente contra meninas e meninos.
A partir da aprovação dessa política de enfrentamento ao tráﬁco de pessoas, o governo brasileiro
também deﬁniu, com uma participação signiﬁcativa da
sociedade, um Plano Nacional de Enfrentamento ao
Tráﬁco de Pessoas, que vigorou de 2006 a 2010. Então, a CPI aqui no Senado Federal vem em boa hora,
porque nós queremos, irmanados com o Governo Federal, com os governos dos Estados e dos Municípios
e com as organizações não governamentais, levantar
concretamente a situação, Senador Rodrigo Rollemberg, para sugerir aprimoramentos no plano que sejam
necessários e ver como funcionou esse plano nesses
primeiros quatro anos de sua aplicação – reﬁro-me,
repito, ao plano de enfrentamento a um problema extremamente grave e que acomete todas as cidades e
todas as regiões brasileiras.
Portanto, ﬁco feliz. Sei que teremos muito trabalho e sei que, em vários momentos, será um trabalho
muito doloroso, mas será uma grande contribuição,
mais uma grande contribuição, que o Senado Federal
poderá dar à sociedade brasileira, principalmente, ajudando o Governo Federal e os governos dos Estados
a enfrentarem esse problema tão grave, para o qual
não podemos fechar os olhos.
Concedo aparte a V. Exª, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Vanessa, quero dizer a V. Exª que o tema realmente justiﬁca completamente uma CPI. O meu temor
é que, normalmente, quando se instala uma CPI, há
por parte do Governo um pé atrás, para não dizer os
dois pés atrás, porque há aquela frase que já se cristalizou de que se sabe como começa uma CPI, e não
se sabe como termina. Eu acho que essa CPI tem que
ser do maior interesse do Governo Federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, de todas
as autoridades sérias deste País, porque esse é um
problema que realmente, como disse V. Exª, permeia
e ataca principalmente aquelas camadas mais pobres,
aquelas mais desprotegidas. Temos visto reportagens
as mais diversas nas redes de televisão, mostrando
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jovens brasileiros ou jovens brasileiras no exterior
escravas, que foram para lá atraídas por promessas
mirabolantes, com o consentimento muitas vezes dos
pais, porque realmente esses pais estão em uma miséria extrema e se sujeitam a essa questão, pensando
até que o ﬁlho ou a ﬁlha vai encontrar uma excelente
oportunidade no exterior ou mesmo aqui nos grandes
centros do País. Não tenho dúvida de que todo o Senado vai colaborar, e muito. Eu só espero que todas as
autoridades brasileiras sérias contribuam muito para
essa CPI, porque sei que órgãos especíﬁcos do Governo estão atentos e procuram coibir essa questão,
mas existem certas limitações para a atuação desses
órgãos. Então, com a CPI, que tem instrumentos mais
ágeis, mais capazes, inclusive, de atingir certos ninhos
poderosos de mal feitores, podemos ter excelente êxito.
Tive uma experiência não muito satisfatória, embora
tenha conseguido êxito, com a primeira CPI das ONGs
que instalei aqui no Senado e que presidi durante dois
anos. Ali havia realmente a preocupação de que, se
ONG A tivesse algum tipo de relacionamento com a
estrutura de poder governamental B, pudesse dar algum problema, mas felizmente concluímos e mostramos, pela primeira vez, que, ao contrário do que se
apregoava, as ONGs não são instituições sacrossantas, em que só há anjinhos e gente que só pensa em
fazer solidariedade. Então, espero também que essa
CPI que V. Exª está muito bem explicando alcance os
êxitos. Quero-me colocar à disposição, como membro
ou não, de forma que a gente possa combater realmente essa chaga social que é uma das maiores e,
talvez, a mais aviltante que possa existir.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Perfeitamente, Senador. Seria importante que V.
Exª pudesse integrar a CPI porque estamos organizando os nossos trabalhos, planejando. Na última reunião,
aprovamos um roteiro de trabalho. Vamos ter que focar
bastante as fronteiras. Em relação às nossas regiões,
V. Exª fala, com muita propriedade e conhecimento, do
que acontece, principalmente na Amazônia e no Nordeste brasileiro. As notícias que informam esses fatos
dão conta de que mães e pais venderam seus ﬁlhos.
Não é assim que as coisas acontecem. Mães e pais,
extremamente pobres, que vivem na marginalidade
de tudo, inclusive da informação, recebem visitas de
pessoas muito bem aparentadas, muito bem educadas que propõem trabalho, porque ninguém leva uma
criança, ninguém leva um menino, uma menina para
fora do Brasil, para a Europa, por exemplo, prometendo
ou dizendo que lá eles serão utilizados como objetos
sexuais. Ninguém propõe isso a uma família. Eles chegam às famílias, Senador Acir, e dizem o seguinte: “Nós
queremos propor ao senhor, a senhora, pai, mãe, que
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permita que levemos sua ﬁlha, seu ﬁlho para trabalhar
como babá, para trabalhar em determinado segmento”.
É assim que as coisas acontecem, mas, quando
chegam lá, não é essa a realidade vivida. E as meninas,
os meninos não têm a quem recorrer, vivem como se
fossem escravos, com sua liberdade cerceada. Então,
esse é um trabalho importante.
Eu repito: o Governo Federal, ao criar a Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráﬁco de Pessoas e o
Plano, em 2006, mostra o seu interesse em trabalhar
esse assunto. E nós precisamos fazer com que as coisas todas caminhem junto.
A Presidente Dilma, daqui a alguns dias, vai anunciar aquilo que a imprensa vem noticiando: o programa
Brasil sem Miséria, em que as pessoas-alvo são exatamente as que vivem na extrema pobreza, as mesmas
pessoas que são alvo do tráﬁco de pessoas. Então, é
importante o funcionamento dessa CPI.
A nossa ideia é fazer, num primeiro momento,
um levantamento e, quem sabe, propor a formação, a
criação de relatorias setoriais. Teríamos uma relatoria-geral e relatorias setoriais para trabalhar os diferentes
aspectos dos problemas que – tenho certeza – vão
aparecer. Nós já estamos recebendo inúmeras denúncias. Estamos criando um link na página da Internet
do Senado para que as pessoas possam denunciar,
para que as pessoas possam nos ajudar a desenvolver
esse trabalho, inclusive sugerir ações que visem uma
maior segurança à nossa sociedade, principalmente
aos nossos jovens.
Agradeço a V. Exª, Senador Acir, pelo tempo que
me concede e concluo o meu pronunciamento, desejando, mais uma vez, um feliz Dia das Mães a todas
as mães brasileiras.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin. Meus
cumprimentos pelo seu belo pronunciamento.
Dando sequência aos nossos trabalhos, passamos a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, PSB
do Distrito Federal.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pois não, Senadora.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria
de requerer a utilização do horário de liderança, parágrafo único do art. 166 do nosso Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pois não, V. Exª será inscrita.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu também quero compartilhar o
mesmo sentimento da Senadora Vanessa Grazziotin,
cumprimentando, nesta sexta-feira, todas as mães brasileiras e, por que não dizer, todas as mães do nosso
Planeta, pelo dia que se comemora neste domingo.
De forma muito especial, não posso deixar de
homenagear minha mãe, mãe de quinze ﬁlhos, que
soube, sempre com muito carinho, muita dedicação,
encaminhar todos os seus ﬁlhos, como também a minha querida esposa e companheira Márcia, que, de
forma exemplar também, vem criando os nossos três
queridos ﬁlhos.
Homenageio, neste momento, todas as mães
brasileiras, fundamentais para a educação das nossas
crianças, dos nossos jovens, enﬁm, para o futuro da
família e do nosso País.
Mas assumo também a tribuna hoje, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, para me
congratular com a Presidenta Dilma, com o Ministro
Palocci e com o Ministro Fernando Bezerra, Ministro
da Integração Nacional, pelo decreto de implantação
da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Sudeco, reivindicação antiga de toda a região,
dos Deputados, Senadores da região Centro-Oeste,
que precisam tanto de um instrumento para planejar
e organizar o desenvolvimento de uma das regiões
mais dinâmicas do País, mais promissoras do País,
mas que ainda tem muitos gargalos de infraestrutura
e muitas diferenças sociais.
A Região Centro-Oeste abriga dois dos biomas
mais expressivos do País, dois biomas de grande potencial: o bioma cerrado, que é responsável por imensa biodiversidade e pelo abastecimento das águas de
três das mais importantes bacias brasileiras: a bacia
do Paraná, Tocantins e do São Francisco, e que pode
servir para gerar muitas riquezas no futuro, em função
da sua biodiversidade, especialmente na produção de
fármacos, de alimentos funcionais.
A biodiversidade do Cerrado, onde existem 4.400
plantas endêmicas, só existentes nessa região, pode
contribuir para aumentar a produtividade da nossa
agricultura, especialmente num cenário de mudanças
climáticas, onde precisaremos cada vez mais investir em pesquisas para adaptar os nossos produtos
agrícolas a grandes períodos de estiagem, a grandes
mudanças de temperaturas. Muito provavelmente, nos
genes dessas plantas existentes apenas no cerrado
pode estar a solução para muitos desses problemas.
Lembro-me muito uma palestra do pesquisador
da Embrapa nesta Casa, o Dr. Eduardo Assad, hoje
Secretário Nacional de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, que se referia ao cerrado como um dos
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maiores laboratórios de genes do mundo e que nele
poderia estar a salvação da lavoura, ou seja, por meio
da biotecnologia, poderíamos aumentar a produtividade dos nossos grãos, dos nossos produtos agrícolas.
Como também o Pantanal, um bioma maravilhoso, que
encanta as pessoas do mundo todo pelo seu grande
potencial turístico, contudo um bioma muito fraco.
Além desses biomas, a região Centro-Oeste é
extremamente dinâmica e, como já tive a oportunidade de dizer, a cada ano vem batendo recordes sucessivos de produtividade na agricultura e na pecuária.
Hoje o cerrado já é o maior produtor de vários itens
fundamentais na balança de exportações brasileiras,
mas ainda convivemos com regiões muito pouco desenvolvidas, como o entorno do Distrito Federal e a
região metropolitana, onde os problemas sociais são
gravíssimos, onde a renda é baixíssima, onde a carência por infraestrutura básica ainda é muito grande,
seja na área de saúde, de saneamento, de segurança ou de educação, o que exige um esforço conjunto,
permanente, da União, do Governo do Distrito Federal, do Governo de Goiás, do Governo de Minas e de
todas as prefeituras que compõem essa região, para
a promoção desse desenvolvimento local, desse desenvolvimento regional, de forma sustentável.
Faço questão de registrar aqui hoje os objetivos
constantes no Decreto Presidencial para a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, para
que possamos compartilhar essas informações com
os Senadores, as Senadoras, com todos os telespectadores que nos honram assistindo a TV Senado ou
ouvindo a Rádio Câmara, para que possam inclusive
ter consciência de uma instituição como a Sudeco,
que nasce pequena, enxuta, mas é fundamental que
ela tenha os instrumentos econômicos, especialmente
o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com
recursos robustos, para garantir o ﬁnanciamento da
infraestrutura e da logística necessárias para o desenvolvimento de toda a região.
Diz o decreto que a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco, de natureza
autárquica especial, com autonomia administrativa e
ﬁnanceira, integrante do Sistema de Planejamento e
de Orçamento Federal, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, tem como competência:
Deﬁnir objetivos e metas econômicas e sociais
que levem ao desenvolvimento sustentável da região
Centro-Oeste;
Elaborar o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, articulando-o com as políticas e
os planos de desenvolvimento nacional, estaduais e
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municipais e, em especial, com a Política Nacional de
Desenvolvimento Regional;
Formular programas e ações com os Ministérios
para o desenvolvimento regional; articular a ação dos
órgãos e entidades públicos e fomentar a cooperação
dos entes econômicos e sociais representativos da
região;
Assessorar, sob a coordenação do Ministério da
Integração Nacional, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na elaboração do Plano Plurianual,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento-Geral da União em relação aos projetos e atividades
prioritários para o Centro-Oeste;
Atuar como agente do Sistema de Planejamento
e de Orçamento Federal e assegurar a diferenciação
regional das políticas públicas nacionais que sejam
relevantes para o desenvolvimento do Centro-Oeste;
Apoiar, em caráter complementar, os investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura econômica e social, a capacitação de recursos humanos, a
inovação e a difusão tecnológica, as políticas sociais e
culturais e as iniciativas de desenvolvimento regional;
Promover a cooperação com consórcios públicos
e organizações sociais de interesse público para o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste;
Assegurar a articulação das ações de desenvolvimento com o manejo controlado e sustentável dos
recursos naturais.
Eu faço um parêntese aqui, Sr. Presidente, para
ressaltar a importância do binômio inovação tecnológica
e sustentabilidade, o novo conceito de desenvolvimento
especialmente nessa região. A gente vem discutindo
o Código Florestal conjuntamente – tenho a honra de
presidir a Comissão de Meio Ambiente e V. Exª tem a
honra de presidir a Comissão de Agricultura – e, em
todos os debates aqui, reunindo o próprio Relator do
Código Florestal e os representantes da SBPC, da
Academia Brasileira de Ciências e especialmente da
Embrapa, ﬁcou muito claro para mim que a forma mais
inteligente, mais sustentável de aumentarmos a nossa
produtividade e a nossa produção, seja na produção de
alimentos, seja na produção de energia, é investindo
em inovação tecnológica e em conhecimento.
É impressionante os números da Embrapa: hoje,
para cada real investido na Embrapa, temos R$10,00
de retorno. Tivemos uma ampliação enorme da produção brasileira, quase 268%, nos últimos 30 anos,
enquanto tivemos um aumento da área plantada de
apenas 48%, mostrando que este é o caminho da
sustentabilidade. É o investimento em conhecimento,
em técnicas que busquem a integração da lavoura,
pecuária e silvicultura, para que possamos otimizar a
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utilização dos espaços, aportando conhecimento, cada
vez mais, aos nossos produtos.
Tenho dito que cada grão de soja, cada grão de
milho, cada grão de sorgo deve ter nanogramas de conhecimento agregando valor e, com isso, aumentando
a nossa produtividade e reduzindo a pressão sobre
novas áreas de biomas.
Fico muito preocupado, Sr. Presidente, nesta discussão do Código Florestal, porque, no que se refere
ao Cerrado – que ainda não está alçado à condição de
patrimônio nacional na Constituição Federal, a exemplo do que já ocorre com outros biomas, como a Mata
Atlântica, como o Pantanal, como a Floresta Amazônica, como a Serra do Mar e como a zona costeira –,
legalmente, ainda se pode devastar, utilizar, digamos
assim, 80% da área do Cerrado de uma propriedade,
e as áreas protegidas por lei, no Cerrado, ainda são
muito pequenas. Isso enseja um problema, porque, se
ampliarmos e utilizarmos toda essa área permitida por
lei do Cerrado, vai sobrar pouco mais de 20% do Cerrado brasileiro. Isso é muito pouco para um bioma com
imensa biodiversidade e ainda tão pouco conhecido.
Por isso, entendo que o caminho é investimento
forte em inovação tecnológica, para que possamos
aumentar a nossa produção e a nossa produtividade
sem avançar em novas áreas, em áreas preservadas
do nosso bioma.
Continuo com as atribuições da Sudeco:
X – estimular a obtenção de patentes e
apoiar as iniciativas que visam impedir que o
patrimônio da biodiversidade seja pesquisado,
apropriado e patenteado em detrimento dos
interesses da região e do País.
Quero fazer outra observação sobre esse item.
Ainda nesta semana, o Ministro Aloizio Mercadante
esteve na Comissão de Ciência e Tecnologia, e observávamos que o Brasil é o 13º país em produção cientíﬁca, mas está muito atrás no que se refere à produção
tecnológica e ao registro de patentes.
Nós temos que estimular que o Brasil todo, especialmente a Região Centro-Oeste – porque estamos
falando de Sudeco –, tenha a capacidade de transformar o conhecimento em produto, o conhecimento em
riqueza, para que essa riqueza seja distribuída para o
conjunto da população brasileira.
Prossigo com as atribuições da Superintendência:
XI – promover o desenvolvimento econômico, social e cultural e a proteção ambiental
dos ecossistemas regionais, em especial do
Cerrado e do Pantanal, por meio da adoção
de políticas diferenciadas para as sub-regiões;
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XII – identiﬁcar, estimular e promover
oportunidades de investimentos em atividades
produtivas e iniciativas de desenvolvimento
regional;
XIII – deﬁnir, mediante resolução, os critérios de aplicação dos recursos dos fundos
de desenvolvimento e dos fundos setoriais na
região, em especial aqueles vinculados ao desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico.
Em relação a esse item especíﬁco, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também ressalto que sugeri
ao Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que recebeu muito bem a solicitação e que já está
sendo examinada pelo Condel, conselho deliberativo
da região, que tenhamos, em primeiro lugar, taxas diferenciadas de juros nos ﬁnanciamentos do FCO para
atividades inovadoras do ponto de vista tecnológico,
para que possamos estimular a inovação tecnológica
em toda a Região Centro-Oeste e, ao mesmo tempo,
que tenhamos juros diferenciados, muito abaixo dos
juros praticados regularmente pelo FCO, que já são
juros mais baixos do que os juros normais do mercado
para regiões pouco desenvolvidas ou depreciadas do
ponto de vista econômico, como, por exemplo, a região
do entorno do Distrito Federal, estimulando que novos
investimentos produtivos se instalem nessa região, gerando renda e emprego para a população local.
Outras atribuições da Sudeco:
XIV – coordenar programas de extensão
e gestão rural e de assistência técnica e ﬁnanceira internacional no Centro-Oeste.
XV – promover o ordenamento e a gestão territorial, em escala regional, sub-regional
e local, mediante o zoneamento ecológico-econômico e social, em articulação com os
órgãos e entidades federais responsáveis pelas
questões relativas à defesa nacional, à faixa
de fronteiras e ao meio ambiente;
XVI – gerenciar os programas de desenvolvimento regional do Governo Federal, direcionados à Região Centro-Oeste, constantes
das leis orçamentárias.
XVII – gerenciar, por delegação do Ministério da Integração Nacional ou de outros
órgãos e entidades da administração pública
federal, programas de desenvolvimento regional que abranjam tanto Municípios situados no
Centro-Oeste, como Municípios situados em
outras macro-regiões do País, sendo vedada
a utilização de recursos próprios, do Fundo
Constitucional de Financiamento – FCO e do
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste
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– FDCO, sob qualquer forma ou ﬁnalidade,
nos Municípios situados fora do Centro-Oeste.
XVIII – observadas as orientações gerais
estabelecidas pelo Ministério da Integração
Nacional, gerenciar o Programa da Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno – RIDE, criado pela Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998,
sendo vedada a utilização de recursos próprios,
do FCO e do FDCO, sob qualquer forma ou
ﬁnalidade, nos Municípios situados fora do
Centro-Oeste; e
XIX – observadas as orientações gerais
ﬁxadas pelo Ministério da Integração Nacional
e ouvidos os Governos dos Estados de Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito
Federal, estabelecer, anualmente, as diretrizes,
as prioridades e o programa de ﬁnanciamento
do FCO e do FDCO, em consonância com o
Plano Regional de Desenvolvimento do Centro Oeste.
Ainda diz que as ações da Sudeco serão pautadas pelas diretrizes e prioridades do Plano Regional
de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
São esses, juntamente com o Plano Regional de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, os instrumentos de
ação da Sudeco: o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é o fundo para ﬁnanciar
os grandes investimentos em infraestrutura da região,
criado com a Sudeco, e os programas e incentivos e
benefícios ﬁscais, ﬁnanceiros, na forma da Constituição e da lei especíﬁca, além de outros instrumentos
deﬁnidos em lei.
A criação da Sudeco, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, demonstra, de forma clara, de forma cristalina, o compromisso da Presidenta Dilma de aprofundar o desenvolvimento regional, de compreender a
importância do desenvolvimento regional para reduzir
as diferenças entre as diversas regiões do País e para
otimizar o desenvolvimento, já que teremos instituições
capazes de planejar e ordenar o desenvolvimento em
toda essa região.
Tenho convicção de que, hoje, independente de
partido político, todos os Deputados e Senadores do
Centro-Oeste estão aliados com a Presidenta Dilma,
com o Ministro Palocci, com o Ministro Fernando Bezerra, saudando-os pela criação desse importante instrumento de planejamento e desenvolvimento.
Quero aproveitar também para cumprimentar a
Presidenta pelo Decreto nº 7.469, que regulamenta a
Lei Complementar que criou a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, a Ride,
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e institui o Programa Especial de Desenvolvimento do
Entorno do Distrito Federal.
Como eu disse, nós temos imensos desaﬁos na
região do Entorno do Distrito Federal que devem ser
enfrentados não apenas pelo Estado de Goiás e pelo
Distrito Federal. No meu entendimento, as responsabilidades sobre o entorno da Capital Federal é de todos.
Nós estamos tratando do entorno da capital do País.
Portanto, é responsabilidade da União, dos Estados e
dos Municípios se unirem para enfrentarem os enormes desaﬁos dessa região.
E é essa atualização desse decreto que regulamenta a lei de criação da Ride que demonstra a compreensão de que devemos buscar uma integração cada
vez maior entre esse entes da Federação – União, Estados e Municípios – para garantir as políticas públicas
na área de educação, na área de segurança, na área
de saúde, na área de saneamento básico, de meio
ambiente, de agricultura e pecuária, para promover o
desenvolvimento da região. E incluindo a Sudeco como
instituição que vai coordenar o Conselho de Administração da Ride, que estará presente no Conselho de
Administração da Ride e que tem entre as suas atribuições também a de desenvolver essas regiões com
grandes problemas sociais.
Portanto, ﬁca aqui Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu registro e a minha satisfação como
brasiliense, como Senador que tem a honra de representar o Distrito Federal nesta Casa e que hoje assume
esta tribuna muito satisfeito com a decisão do Governo Federal de recriar a Sudeco, por entender que nós
estamos resgatando, com isso, um papel importante
concebido por Juscelino Kubitschek quando da criação
de Brasília. Brasília foi concebida também como um
instrumento de desenvolvimento regional, como um
instrumento que permitiria o desenvolvimento nessa
região do Brasil.
Eu ﬁco pensando, 51 anos depois da inauguração
de Brasília, no que seria o Brasil sem Brasília. O que
aconteceria se nós tivéssemos permanecido com todo
nosso desenvolvimento apenas no litoral brasileiro? O
que signiﬁcou para o Brasil essa conquista do oeste,
essa verdadeira conquista do oeste que signiﬁcou Brasília, tanto do ponto de vista da ocupação de toda a
região Centro-Oeste, do desenvolvimento que trouxe
para a região Centro-Oeste, mas também do desenvolvimento que trouxe para a região Norte do País?
A recriação da Sudeco, certamente, será um instrumento fundamental para organizar, orientar e ordenar
o desenvolvimento de toda a região Centro-Oeste, que
dará, cada vez mais, uma contribuição mais signiﬁcativa para o desenvolvimento do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Meus cumprimentos, Senador Rodrigo Rollemberg, pelo tema. Tenho certeza de que a Sudeco, assim
como a Sudene e a Sudam, é uma ferramenta importante para o desenvolvimento regional no nosso País.
Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Eu já combinei com a Senadora Gleisi que, embora esteja inscrito para falar
como orador, eu queria pedir a palavra, pela Liderança do PTB, para abordar um tema que julgo relevante
neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª será inscrito.
Com a palavra a Senadora Gleisi.
Ah, vai fazer a mudança? Muito bem.
Então, com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero usar
este horário de Liderança do PTB para abordar um
tema do qual me ocupo desde que fui constituinte. Lá
na elaboração da nossa Carta Magna, ainda em vigor,
a Constituição de 1988, nós nos preocupamos muito
com a questão da reengenharia geográﬁca do Brasil
ou da redeﬁnição da geograﬁa do País, isto é, da redivisão territorial do País.
O termo é esse mesmo: redivisão territorial. O
Brasil foi dividido desde o tempo das Capitanias Hereditárias. Depois, houve um novo contorno geográﬁco.
Na região, por exemplo, que hoje corresponde ao Maranhão, ao Pará, ao Amazonas, tudo era um província
só. Depois, ﬁcou Província do Maranhão e Grão-Pará,
que englobava também o Amazonas, e depois novas
divisões.
Mesmo assim, as sucessivas redivisões ainda
nos dão uma geograﬁa em que três Estados do País,
apenas três – o Amazonas, o Pará e Mato Grosso –,
têm mais de 50% da área geográﬁca do País.
O que acontece com essa geograﬁa? Ela fala
contra o princípio constitucional da eliminação das
desigualdades regionais. Com isso, um Estado imenso, como é o caso do Pará... Está-se discutindo agora,
porque foi aprovado na Câmara, após onze anos de
sua aprovação no Senado, um projeto, de minha autoria, propondo a convocação do plebiscito – não é nem
a criação do Estado, mas a convocação do plebiscito
– para a população dizer se quer ou não a redivisão
territorial do Pará. O meu projeto propunha a criação
do Estado do Tapajós, isto é, a convocação do plebiscito para a criação do Estado do Tapajós.
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Outro projeto, de iniciativa do Senador Leomar
Quintanilha, propunha a realização de outro plebiscito
para a criação do Estado do Carajás. Projeto idêntico
existia na Câmara, de autoria do Deputado Giovanni
Queiroz.
Pois bem. Os projetos aprovados no Senado foram à Câmara e ontem, ﬁnalmente, foram aprovados.
Quanto ao de Carajás, não houve alteração na Câmara
e, portanto, ele já vai à promulgação para ser marcado o plebiscito. No do Tapajós, houve uma alteração,
porque, entre o tempo em que apresentei o projeto e
sua aprovação, ontem, decorridos onze anos, novos
Municípios foram criados na área que se pretende
separar do Estado do Pará. Ele teria, portanto, que se
adequar à realidade geográﬁca de hoje. Então, houve
essa alteração e ele está voltando ao Senado para
nova análise e votação da questão da realização do
plebiscito.
Acontece, Senador Acir, que nós somos fruto de
redivisão territorial. Rondônia era, inicialmente, parte
do Amazonas e parte do Mato Grosso. Criou-se o Território do Guaporé, depois transformado em Estado de
Rondônia. O Acre era uma parte que a Bolívia dizia
ser dela e terminou, por heroísmo de muitos brasileiros, sendo incorporada ao Brasil mediante um tratado
internacional, criado como território federal e transformado em Estado. Roraima era parte do Amazonas e
o Amapá era parte do Pará.
Criado como Território Federal pelo Presidente
Getúlio Vargas, do meu PTB, foram transformados em
Estado na Constituinte. A mesma coisa com o Tocantins. Mas antes desses tivemos a redivisão do Mato
Grosso, criando também o Mato Grosso do Sul.
Eu me surpreendo, Sr. Presidente, quando vejo
vozes de pessoas até ilustres que não param para
pensar o Brasil. Li hoje os jornais dizendo da conta
bilionária para se constituir os novos Estados. Conta
bilionária está pagando o povo daquelas regiões pelo
descaso do Governo Federal, pela falta de condições
dos governos estaduais de atender as populações,
notadamente aquelas da área da fronteira, as mais
distantes das capitais. E o que mais estranho é que a
Câmara demorou tanto tempo para aprovar o quê? A
criação do Estado? Não. A convocação de um plebiscito. Isto é, o povo é que vai dizer se quer ou se não
quer a criação de novos Estados.
Agora, o Pará, que é o Estado cujos projetos de
plebiscito foram aprovados, é do tamanho dos sete
Estados do Sul e do Sudeste juntos. O Pará é um Estado rico, porém o povo do Pará, que mora no oeste
do Pará, em Santarém, Altamira, aquela região toda,
como lá embaixo, no Carajás, podia viver muito melhor
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se tivesse realmente um governo mais próximo dos
cidadãos, mais próximo dos Municípios.
Essa experiência nós vivemos em Roraima. O
meu Estado é o maior exemplo. Um Estado pequenininho, de pouca gente. Quando foi transformado em
Estado, tinha pouco mais de 120 mil habitantes; hoje,
temos 500 mil habitantes, praticamente multiplicamos
por cinco a população. Mas não houve só o aumento
da população, não. Temos hoje uma universidade federal; temos um Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia; temos uma universidade estadual; temos
seis instituições particulares de ensino superior. O cidadão tem uma condição hoje que nem dá para comparar com a da época em que Roraima era Município
e muito menos com a da época em que Roraima era
Território Federal.
Então, dizer que se vai gastar? Primeiro, de que
a criação do Estado depende? Vou deixar bem claro:
da realização do plebiscito e da aprovação pelo povo,
que decide se quer ou não quer a criação do Estado.
Depois disso, há outro longo caminho a se percorrer:
tem de haver audiência na assembleia legislativa; tem
de haver a aprovação da lei complementar pela Câmara e pelo Senado – a lei complementar, sim, essa
é que de fato vai institucionalizar o Estado.
Então temos aí, de maneira muito otimista, após
a aprovação, caso ela ocorra, um caminho de pelo menos quatro, cinco anos para a instalação nos Estados.
E argumentar com gastos porque vai ser criado um
novo Estado é de um soﬁsma a toda prova.
O que existe por trás dessa questão é um jogo de
interesse político. Os Estados ricos, como São Paulo,
Rio, Minas, que detêm inclusive o monopólio dos intelectuais ou dos bons jornalistas, argumentam com
essas questões econométricas: “É mais barato fazer
um trem-bala ou instalar um novo Estado na Amazônia?” “O que traz mais resultados para a população
mais desigual, mais sofrida deste País?”
Quero dizer, Sr. Presidente, que vejam o exemplo
do Tocantins. Era a região norte de Goiás, abandonada,
desassistida, e que, hoje, é um Estado pujante. Vejam
o exemplo do Mato Grosso do Sul, que se desmembrou do Mato Grosso, mas que ainda continua grande.
Mato Grosso do Sul cresceu demais, e o Mato Grosso
original também cresceu muito.
Então nenhuma redivisão foi prejudicial. E entendo que não é possível que tenhamos essa miopia ou
a má-fé de dizer que criar novos Estados vai prejudicar o Brasil ou vai criar qualquer problema de ordem
econômico-ﬁnanceira para o País. Até para o plebiscito
– já está sendo incluído no Orçamento para 2012 – já
há previsão de custos.
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Então não há nenhuma argumentação que justiﬁque a malvadeza que se faz hoje com aquela população que vive na região que corresponderá ao futuro
Estado do Tapajós ou ao futuro Estado do Carajás.
Nenhuma. E pior: às vezes, acontece também uma
reação de colonialismo interno. Alguns grandes políticos ou empresários do Pará dizem, num “romantismo”:
“Ah, o Pará não pode ser dividido”. O Pará não vai ser
dividido; ele vai ser multiplicado. A área que corresponde ao Estado do Pará vai corresponder, portanto,
a mais dois Estados.
Sou completamente a favor. Tenho isenção quanto
a isso, porque não sou político no Pará, mas sou político na Amazônia. Sou um Senador da República eleito
por um Estado da Amazônia e tenho de me preocupar
com a melhoria da Amazônia.
Ao longo do tempo, a Amazônia só vem sendo
lembrada como a ﬂoresta bonitinha com os bichinhos
bonitinhos, e os seres humanos que estão lá continuam relegados a uma condição de cidadãos de terceira
categoria.
Então, espero que o projeto do Tapajós, que volta
para o Senado apenas para que seja resolvida essa
questão de adequação, seja rapidamente aprovado,
como, aliás, aconteceu inicialmente. Que possamos
deixar o povo falar. Se o povo disser que não quer a
redivisão, morreu: todos esses onze anos ao longo dos
quais tramitaram esses projetos para a convocação de
plebiscito redundam em nada. Agora, se o povo disser
que quer, muito bem: o Congresso Nacional, o Poder
Executivo, todos os órgãos envolvidos vão se debruçar sobre a elaboração de um projeto que institua, de
fato, esses novos Estados.
Ontem um repórter me perguntou se isso não
ia contribuir para a devastação do oeste e do sul do
Pará. Respondi-lhe que, ao contrário, as coisas melhorariam nessa região onde existe devastação, onde
está ausente o poder público, onde o governo não está
presente, onde os órgãos de ﬁscalização não estão
presentes. Quando se criar um Estado no oeste do
Pará – o Estado de Tapajós, no caso – a área passará a ter um governador presente, órgãos federais se
instalarão. De forma semelhante, no caso do Estado
do Carajás, será inibida qualquer tipo de agressão
ilegal ao meio ambiente e, ao mesmo tempo – e isso
é o mais importante –, serão assistidos os seres humanos que estão lá.
Portanto, ao fazer este registro, quero dizer da
minha alegria de ver, mesmo após onze anos, o projeto
que apresentei para propor o plebiscito sobre a criação do Estado do Tapajós ser ﬁnalmente aprovado na
Câmara e também um outro projeto, o do Carajás, do
qual fui relator aqui – trata-se de projeto de autoria do
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Senador Leomar Quintanilha que tive a oportunidade
e a felicidade de relatar.
Quero, portanto, deixar este registro, Senador
Acir. Coincidentemente, nós dois representamos Estados que resultaram de desmembramento, de redivisão
territorial. Há quem possa dizer que Rondônia não deu
certo? Há quem possa dizer que Roraima, mesmo com
todas as diﬁculdades que temos, não deu certo? Estaria melhor se estivesse como Município do Amazonas?
Basta ver o Município vizinho a nós, Barcelos: já foi a
capital da Província do Amazonas, mas hoje, infelizmente, vive com uma renda pequena, praticamente da
pesca artesanal. Não posso acreditar que seja isso que
o Governo brasileiro e o Poder Legislativo queiram para
a população dessas áreas a que me referi.
Portanto, quero cumprimentar os Deputados que
aprovaram os dois projetos de decreto legislativo e
incentivar a população da área do Tapajós e da área
do Carajás para que se mobilizem porque as forças
interessadas para que isso não aconteça são grandes.
Basta ver o tempo que passou para ser aprovado na
Câmara dos Deputados.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem, Senador Mozarildo. Meus cumprimentos pelo tema que traz nesta manhã de sexta-feira.
Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann, pela
Liderança do PT. V. Exª tem 20 minutos para fazer seu
pronunciamento.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente. Creio que não utilizarei todo esse tempo.
Queria fazer uma saudação a V. Exª, Presidente
Acir Gurgacz, aos Senadores e Senadoras, aos telespectadores da TV Senado e aos ouvintes da Rádio
Senado e dizer que quero aqui reaﬁrmar um tema sobre o qual já passei esta semana e já conversei desta
tribuna com Senadores e Senadoras, que é a questão
da economia, a questão da inﬂação.
Venho aqui porque recebemos esta semana, na
Comissão Mista de Orçamento, uma das comissões
que julgo mais importantes do Congresso Nacional...
Aliás, aqui queria fazer uma saudação e parabenizar
o Senador Vital do Rêgo, que é Presidente da Comissão e que tem retomado para a Comissão o debate
de grandes temas. A Comissão Mista de Orçamento
está sendo palco de debates importantes para o desenvolvimento da economia, para a política ﬁscal do
País, e esse deve ser o seu papel, não apenas o de
mero espaço de discussão de emendas parlamentares
ao Orçamento da União. As emendas são importantes, já falei aqui, mas não podem ser o objetivo derradeiro deste Congresso quando se fala em orçamento.
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Orçamento é instrumento importante de política ﬁscal
e, portanto, uma política de que necessitamos muito
agora, neste momento em que estamos em um enfrentamento grande de controle da inﬂação no Brasil.
Recebemos, na Comissão Mista de Orçamento,
na quarta-feira, o Presidente do Banco Central, Ministro
Alexandre Tombini, e eu gostaria de fazer uma saudação ao Presidente do Banco Central, aliás, a toda a
diretoria do Banco Central, e à condução da política
monetária feita pelo Banco, uma política com ﬁrmeza,
com coerência e que já vem demonstrando resultados
consagradores no combate e no controle da inﬂação.
O Presidente Tombini foi extremamente ﬁrme,
sereno, mostrando a importância que têm as medidas
que estão sendo utilizadas pelo Banco Central, tanto
a taxa Selic, que terá um reajuste duradouro, mais de
médio e longo prazo – é um instrumento da ortodoxia
da economia para ajustar um crescimento econômico
e, portanto, combater também a inﬂação – como as
chamadas medidas macroprudenciais e até as medidas
relativas à tributação de operações estrangeiras no País.
Então, o Presidente Tombini já mostrou que, a
partir dos meses de maio e junho, nós já vamos voltar
a uma inﬂação mensal na ordem de 0,4%. Só para os
senhores terem ideia, nós estávamos, nos três primeiros meses deste ano, com uma inﬂação na ordem
de 0,8% mensal. Para que cheguemos ao centro da
meta, Sr. Presidente, a inﬂação deve ser de 0,37 pontos percentuais por mês. Então, isso mostra que nós
estamos na condução correta dessa política e que a
inﬂação está sob controle. Mostra-se isso por meio
do Índice Geral de Preços (IGP), índice que antecipa
o futuro e já está mostrando queda inﬂacionária para
os próximos meses.
Entretanto, o Presidente fez um alerta – naquela
oportunidade, no debate que tivemos na Comissão,
também ﬁz questão de ressalvar isto – de que nós temos que controlar as expectativas, principalmente as
expectativas de mercado. Por quê, Sr. Presidente? Porque nós tivemos, no período passado, um índice maior
de inﬂação. Como eu disse aqui, nos três últimos meses, de 0,80, 0,88 por mês. Então, o que vai acontecer
quando nós analisarmos a inﬂação dos doze últimos
meses, tanto no mês de maio, como no mês de junho,
como no mês de agosto? Nós vamos ter uma inﬂação
muito perto da sua meta superior, que é 6,5%. Aliás,
em agosto, nós devemos chegar a uma inﬂação que
ultrapasse essa meta, mas nós temos que ter clareza
de que essa inﬂação é passada, não é a inﬂação que
está se desenhando agora. Por que é passada? Porque é a inﬂação acumulada dos últimos doze meses.
E nós não podemos nos esquecer de que, nos meses
de junho, julho e agosto do ano passado, nós tivemos
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inﬂação próxima de zero. Então, nós não chegamos
ainda à banda superior da inﬂação e nem extrapolamos porque esses meses ainda estão computados nos
últimos doze meses. Em agosto, esses meses sairão
do cômputo e nós teremos só a inﬂação mais elevada.
Então, é muito importante que o mercado, as
pessoas, nós, Senadores, de oposição ou de situação,
tenhamos clareza disso e não façamos um alarde de
que a inﬂação está crescendo, porque é um retrato
antigo, dos últimos doze meses. A meta da inﬂação
é medida no ano cheio – de janeiro a dezembro – e
não nos meses correntes últimos. Portanto, quando
nós formos analisar o comportamento da inﬂação que
estamos agora combatendo, é o comportamento de
janeiro para frente.
Então, tenho certeza de que, a partir de setembro, outubro, novembro, nós já vamos ver uma inﬂação
arrefecida e uma inﬂação voltando próximo ao centro
da meta. E disse o Presidente Tombini que essa inﬂação do centro da meta já vai ser colocada nos meses
iniciais; nos primeiros seis meses já vai estar muito
próxima do ano de 2012.
Faço esse pronunciamento aqui e falo sobre isso
porque é muito importante. Ontem, na comissão, alguns Deputados levantaram: pois é, mas nós vamos no
supermercado, a carne está aumentando; nós vamos
no posto de gasolina, a gasolina aumentou na bomba. É importante dizer que a Petrobras não repassou
nenhum aumento externo da gasolina. Nós temos o
quê? Nós temos uma expectativa de defesa por parte
da sociedade brasileira que acaba fazendo uma alteração nos preços. Por quê? Porque se fala que a inﬂação
vai crescer. Então, o que acontece? A sociedade quer
se proteger e, antes de se consubstanciar a inﬂação,
já faz uma alteração.
Então, é importante dizer isso para as pessoas
terem muita tranquilidade. É o que a Presidente Dilma
tem falado. Ou seja, nós precisamos ter muita tranquilidade na condução desse processo. Nós não podemos ﬁcar impactados com a divulgação de um índice
de inﬂação que possa, num mês deste ano, estourar
a banda superior da meta.
Por isso, ﬁz questão de vir aqui falar sobre esse
tema e mostrar que tanto o grupo econômico do Governo, a equipe econômica do Governo, portanto, o
Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, a
própria Presidência da República, a Presidente Dilma,
que tem conduzido esse processo de forma muito ﬁrme,
como o Banco Central estão muito seguros, estão muito
tranquilos com a administração da economia no País.
Aliás, é importante frisar que essa mesma equipe, mudando algumas pessoas, porque é uma equipe
de continuidade do governo do Presidente Lula, essa
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mesma equipe foi responsável pelo reequilíbrio que nós
tivemos no País, em termos de inﬂação e em termos
de crescimento econômico.
Nós não podemos nunca esquecer que o Presidente Lula, ao assumir o seu governo, pegou uma inﬂação descontrolada, na casa de 12,5%. Essa inﬂação
chegou, no mês de maio, se não me engano, de 2003,
a 17%; então, altamente descontrolada. É verdade que
o governo do Presidente Fernando Henrique, com o
Plano Real, fez esforços extremos para o combate à
inﬂação, para o equilíbrio no nosso País. Mas também
é verdade que, em vários momentos daquele governo,
inclusive com a sua entrega em 2003, nós tínhamos
uma situação de descontrole inﬂacionário.
E o Presidente Lula, por meio de sua equipe econômica, cujos membros são muitos os mesmos que
estão hoje com a Presidenta Dilma, trouxe a inﬂação
média do País, durante o seu governo, para a casa
dos 4,5% a 5%.
Assim, também, a realidade com os juros reais.
Nós tínhamos juros reais de 16%. Nós trouxemos esses
juros, com o Governo do Presidente Lula, com essa
equipe praticamente que está aí, à casa dos 6%. E a
meta da Presidenta Dilma é chegar em 3,8%. Agora
nós tivemos uma pequena elevação, porque a taxa de
juros Selic é importante para a contenção da inﬂação,
mas ela não é a única.
Por isso que o Banco Central faz um mix, entre
taxa Selic, entre medidas macro prudenciais e também
ajustes ﬁscais, ou seja, cortes e despesas no orçamento e também na área tributária, que é o aumento
do Imposto sobre Operações Financeiras. Isso tudo
está fazendo com que o Brasil contenha o processo
inﬂacionário, sem colocar em risco o desenvolvimento econômico.
Aliás, eu quero falar aqui sobre a política ﬁscal
e a política de contenção de despesas do Governo.
Sr. Presidente, eu tenho ouvido muito nesta Casa
e na imprensa que o Presidente Lula teve um descontrole nas contas públicas, que o Presidente Lula
gastou muito, que o Presidente Lula não teve controle
orçamentário.
Eu quero dizer que isso não é verdade. Isso é
mentira. Até porque os dados que nós temos em relação às despesas ﬁscais do Governo do Presidente
Lula mostram que houve uma queda sistemática, principalmente em relação a pessoal e a custeio.
Só para os senhores terem uma idéia, no governo do Presidente Fernando Henrique, no último ano
de governo, em 2002, o nosso gasto com pessoal era
de 4,8% do PIB. Agora, em 2010, último ano do Presidente Lula, o gasto com pessoal foi de 4,5% do PIB.
Portanto, nós tivemos redução de 0,3 pontos percentu-
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ais, o que é muito signiﬁcativo em relação ao Produto
Interno Bruto. A mesma coisa em relação a custeio.
Em 2002, o custeio representava 1,43% do Produto Interno Bruto. Em 2002, 1,38%, o que representa
0,1 ponto percentual. Então, isso é relevante quando
estamos discutindo equilíbrio orçamentário.
O que nós tivemos com o Governo Lula – e isso é
muito diferente, foi na época da crise – foram medidas
expansionistas, o que chamamos de medidas cíclicas
para que a economia não caísse. E o Brasil foi o último
a entrar na crise e o primeiro a sair.
Graças a Deus, mantivemos nossos postos de
trabalho, mantivemos nosso ritmo de crescimento e
mantivemos a inclusão que tanto queremos, que é a
inclusão econômica e social.
Isso está fazendo com que outros países venham
aqui para estudar a condução da política econômica do
Presidente Lula, desse governo, e também da Presidenta Dilma, e estudar as medidas de inclusão social
e de distribuição de renda que estão fazendo do Brasil
referência internacional.
Então, nós não podemos misturar as coisas e
temos que esclarecer a população, sob pena de fazer
um discurso fácil e que compromete a condução da
política econômica.
Eu queria deixar isso claro e dizer mais, que os
cortes efetivados no Orçamento da União, de R$50
bilhões, que são muito expressivos, já estão representando economia expressiva também, que vai ter
impacto na redução da taxa de juros.
Só para os senhores terem uma referência, nós
tínhamos a previsão, para o primeiro quadrimestre de
2010, janeiro, fevereiro, março e abril, de fazer um superávit ﬁscal ou uma economia para pagar serviços
da dívida, para que a dívida não impacte nas contas
públicas, de R$22 bilhões. Pois bem, Sr. Presidente,
nós ﬁzemos, nos primeiros três meses, janeiro, fevereiro e março, uma economia de R$25 bilhões. Isso
tem impacto na redução dos serviços da dívida, mas
também tem impacto na redução da dívida, porque,
quanto mais juros você paga, menos você acumula
ao principal.
Então, é importante deixar claro esses dados,
porque demonstram, efetivamente, o compromisso
deste Governo com aquilo que é mais precioso para a
população brasileira, para a sociedade brasileira, que
é o controle inﬂacionário e o crescimento econômico,
porque nós queremos, sim, ter um controle da inﬂação,
mas nós também queremos ter um País que cresça.
Nós não podemos esquecer que, no passado,
tivemos, sim, um combate sistemático à inﬂação, embora não consigamos ter debelado a inﬂação, porque,
como eu disse aqui, o Presidente Lula assumiu o seu
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governo com uma inﬂação descontrolada. Nós tivemos
um combate sistemático que apostava em apenas um
instrumento de controle inﬂacionário, que era a taxa
Selic. Portanto, tinha apreciação cambial e não tinha
desenvolvimento econômico.
Quando o País conseguiu reduzir a sua taxa de
inﬂação e quis retomar o crescimento, nós tivemos o
apagão energético, porque não fomos capazes de, junto com o controle inﬂacionário, estimular investimentos
para fazer desenvolvimento. Porque, como disse ontem
o Presidente do Banco Central, queremos uma inﬂação baixa. Agora, queremos uma inﬂação baixa com
desenvolvimento econômico, porque a estagnação
também não interessa ao povo brasileiro.
Hoje, não. Hoje temos investimentos em economia
e em infraestrutura. Aliás, os investimentos cresceram
no governo do Presidente Lula.
Cresceram também os investimentos na Educação e na Saúde, em percentual do PIB, era de 1,8
passou para 2,0; a distribuição de renda passou de 6,8
para 8,8, os investimentos em políticas e distribuição
de renda, e tivemos um grande aumento, quase o dobro do que tínhamos em investimentos.
Então, isso está garantindo o quê, Sr. Presidente?
Que controlemos a inﬂação. Agora, quando a inﬂação
estiver controlada, já está controlada, quando a inﬂação estiver baixa, quero dizer, ali no mês de outubro,
novembro, não vamos ter problema de retomada na
economia. Vamos ter investimentos, e a economia vai
ser retomada, tanto que as avaliações e as previsões
são de que vamos crescer cerca de 4,5 a 5 pontos
percentuais, a 5% do Produto Interno Bruto em 2011.
Então, eu queria deixar registrado, Sr. Presidente, que considero isso de extrema importância, para
que possamos ter muita segurança, os brasileiros, as
brasileiras. A sociedade brasileira não precisa ter temor, a inﬂação está controlada, e o que vamos ter de
divulgação de inﬂação acumulada dos últimos 12 meses, repito, reﬂete o passado. O futuro já se projeta de
decréscimo inﬂacionário e de trazer a inﬂação para o
centro da meta, e vamos ter, com certeza, desenvolvimento econômico neste País, com distribuição de
renda, porque este é o tripé da política econômica da
Presidente Dilma: controle inﬂacionário, crescimento
econômico e distribuição de renda.
E, com certeza, o Brasil vai se ﬁrmar cada vez
mais no cenário internacional como um País importante,
não digo emergente, porque já emergiu; um País com
economia consolidada e que tem justiça social porque
tem renda para os seus brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Nossos cumprimentos, Senadora Gleisi Hoff-
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mann, pelo pronunciamento. E, de fato, a equipe econômica da Presidenta Dilma está bem aﬁnada, não
de agora, mas de algum tempo. Desde o nosso então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva as coisas, no
Brasil, começaram a melhorar. E temos certeza, com
a condução da Presidenta Dilma, de que as coisas
continuarão com céu de brigadeiro, como se diz, é a
grande expectativa de todos nós, brasileiros.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Agora, pela ordem de inscrição, o Senador
Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, inscrevi-me na lista de oradores normais desta sexta-feira para homenagear a minha mãe
e as mães de todo o País pelo dia delas, no domingo,
já que, domingo, não há sessão do Senado Federal.
Coincidentemente, no dia 12 de abril, ocupei esta
tribuna para homenagear os obstetras. Como obstetra, ﬁz aqui um relato de quanto esta especialidade,
a obstetrícia, dá ao médico satisfação. Em cada ato,
uma satisfação dupla: a de poder fazer um parto em
que a mãe ﬁque bem e a de que o neném que nasce
também esteja bem.
Ontem, dia 5 de maio, foi o Dia das Parteiras. Eu
homenageei aqui as parteiras, até porque creio que
praticamente todos os Senadores, cuja média de idade
está em torno de 50 anos – talvez um ou outro tenha
nascido pelas mãos de um obstetra –, nasceram pelas
mãos de alguma parteira. Eu fui um. Minha mãe, aliás, teve os quatro partos assistidos por uma parteira.
O interessante é que homenageei o obstetra, a
parteira e, hoje, vamos homenagear o objeto do trabalho dessas duas proﬁssões. No fundo, no fundo,
o obstetra nada mais é um do que um parteiro mais
qualiﬁcado, vamos dizer assim.
Mas eu estava lendo, num dia desses, um artigo, e uma frase me chamou muito a atenção: “O Dia
das Mães devia ter, na verdade, o rótulo de dia do ser
humano”, porque metade dos seres humanos é mulher, a grande maioria deles, mães, e os que não são
vieram de alguma mãe. Portanto, nós homens somos
fruto de uma mãe.
Aqui ouvi V. Exª e a Senadora Vanessa fazerem
homenagens muito bonitas às mães. Quem tem a felicidade, como nós dois temos, Senador Acir, de ter uma
mãe viva, mesmo que doente às vezes, sente muita
felicidade e, às vezes, pensa: “Como é que pudemos,
em um determinado momento da vida, contrariar a
nossa mãe em alguma coisa? Como é que a gente
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pôde, em algum momento também da vida, seja da
infância ou da adolescência principalmente, ou até
mesmo da idade adulta, achar que sabíamos mais do
que as nossas mães?”
Depois que a gente vira pai, vira avô, como no
meu caso, é que a gente realmente entende a dimensão dessa ﬁgura, esse status da mulher, que é o de
ser mãe.
Então, a cada dia que passa, eu agradeço a Deus
por ainda ter a minha mãe viva e, embora more em outro Estado, eu diﬁcilmente passo um dia sem telefonar
para ela, para saber como ela está, porque ela tem uma
saúde, hoje, fragilizada. Mas me dá muito prazer ver
o que ela foi capaz de fazer por mim, de renunciar por
mim, para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei.
Então, eu quero, por intermédio dela, abraçar
e parabenizar todas as mães. Ainda não tenho netas mães, mas tenho ﬁlhas que são mães, e eu sei o
quanto, às vezes, nós homens, como esposos, não
sabemos dar a dimensão precisa para a ﬁgura da mãe.
Eu não quero, como se diz no popular, me gabar, mas
eu tenho uma esposa com quem eu vivo há 43 anos e
para quem eu sempre digo: “60% ou mais do que foi
feito pelos meus ﬁlhos foi ela que fez”. Ela como professora abandonou o emprego e se dedicou a ser mãe,
professora, tudo dos ﬁlhos. Eu trabalhava muito, como
médico obstreta trabalhava muito e ﬁcava muito pouco
em casa. Graças a Deus os três ﬁlhos que tivemos,
todos os três, conseguiram, como se diz no popular,
vencer na vida, são hoje proﬁssionais que têm sua independência, que já têm suas famílias constituídas, e
isso me dá muita felicidade.
Mas eu quero indagar à Senadora Gleisi se vai
me dar a honra de um aparte?
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Gostaria, sim, Senador Mozarildo, muito obrigada pela gentileza. Eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento,
pela sua sensibilidade, pelas aﬁrmações emocionadas
que faz sobre a mãe. Ser mãe, como muitos dizem, é
padecer no paraíso, porque ser mãe é uma alegria que
não tem como explicar. Ter um ﬁlho, Senador Mozarildo, gerar, gestar, fazer com que nasça uma criança e
ser responsável pela vida é algo que não tem paralelo.
A gente muda completamente; antes de ter um ﬁlho e
depois de ter um ﬁlho. Então é um amor que não tem
referência na sociedade, é um amor de entrega. E as
mães realmente fazem essa entrega aos seus ﬁlhos.
Agora eu quero fazer uma homenagem aqui porque
também não é simples ser mãe, não é simples ter um
bebê, ﬁcar noites intermináveis acordada cuidando
dessa criança, cuidando da criança na fase da infância, muitas vezes com pouca solidariedade dos companheiros ou com pouca solidariedade da família. Uma
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mãe que trabalha dentro de casa e trabalha fora tem
que equilibrar o seu tempo, equilibrar suas funções,
para dar conta de pôr o ﬁlho na escola, de educar, de
trazer; as crianças, por si só, requerem das mães uma
energia muito grande, uma atenção muito grande. É
uma fase em que a mulher, principalmente quando as
crianças são pequenas, praticamente se anula para
poder sustentar e para poder criar seus ﬁlhos. É claro
que nós temos situações também trágicas na nossa
sociedade; de mães que renegam seus ﬁlhos, de mães
que matam seus ﬁlhos, mas, com certeza, isso é a exceção da exceção. Majoritariamente, as mães têm uma
dedicação inﬁnita. E é isso que faz com que as mulheres expressem a sua solidariedade. Por isso eu sempre
digo: “As mulheres são mais dadas a compreender o
outro exatamente pela função materna que exercem”.
Então queria parabenizar V. Exª pelo discurso, pelo
carinho com que V. Exª fala das mães. Também quero
aqui deixar meus parabéns a todas as mães, fazer uma
saudação especial a minha mãe, que me ajuda. Em
razão dela, hoje eu posso estar aqui como Senadora
da República porque partilhei com ela o cuidado dos
meus ﬁlhos. Sei que há muitas mulheres que abrem
mão de suas carreiras, que abrem mão inclusive da
militância política porque não têm com quem contar
para ajudar na criação dos ﬁlhos. Então quero deixar
aqui um carinho, um abraço muito grande, muito forte
a todas as mães brasileiras.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senadora Gleisi, ﬁco muito honrado e emocionado
com o aparte de V. Exª porque o aparte de uma mãe
em um pronunciamento que homenageia as mães realmente completa este meu pronunciamento.
Eu quero dizer que é difícil encontrar palavras exatas para homenagear completamente a ﬁgura maternal
da mulher, mas queria, ao terminar, ler dois poemas – já
que não sou poeta – em homenagem a todas mães do
meu Estado, Roraima, a todas as mães do Brasil, mas,
especialmente, à minha mãe, às minhas irmãs que já
são mães, à mãe dos meus ﬁlhos, às mães dos meus
netos, as minhas assessoras que são mães e também
as mães dessas assessoras, enﬁm, a todas as mães
aqui do Senado que trabalham diuturnamente conosco. Quero terminar lendo dois poemas, um de autoria
de Don Ramon Angel Jara, Bispo e orador chileno.
Retrato de Mãe
Uma simples mulher existe que, pela
imensidão de seu amor, tem um pouco de
Deus, e muito de anjo pela incansável solicitude dos cuidados seus;
Uma mulher que, ainda jovem, tem a tranqüila sabedoria de uma anciã e, na velhice, o
admirável vigor da juventude;
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Se de pouca instrução, desvenda com
intuição inexplicável os segredos da vida e,
se muito instruída, age com a simplicidade
de menina;
Uma mulher que, sendo pobre, tem como
recompensa a felicidade dos que ama, e quando rica todos os seus tesouros daria para não
sofrer no coração a dor da ingratidão;
Sendo frágil, consegue reagir com a bravura de um leão;
Uma mulher que, enquanto viva, não lhe
damos o devido valor, porque ao seu lado todas as dores são esquecidas;
Entretanto quando morta, daríamos tudo
o que somos e tudo o que temos para vê-la
de novo ao menos por um só momento, receber dela um só abraço, e ouvir de seus lábios
uma só palavra.
Dessa mulher não me exijas o nome, se
não quiseres que turve de lágrimas esta lembrança, porque...
Ela me ajudou a ver o meu caminho.
Quando teus ﬁlhos já estiverem crescidos, lê para eles estas palavras.
E quando eles cobrem a tua face de beijos, conta-lhes que um humilde peregrino, em
paga da hospedagem recebida, deixou aqui
para todos o esboço do retrato de sua própria mãe.
Por ﬁm, Senador Acir, quero ler um poema de
Carlos Drummond de Andrade.
Para Sempre
Por que Deus permite que as mães vão-se embora?
Mãe não tem limite, é tempo sem hora,
Luz que não apaga quando sopra o vento
E chuva desaba, veludo escondido
Na pele enrugada, água pura, ar puro,
Puro pensamento.
Morrer acontece com o que é breve e
passa sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça, é eternidade.
Por que Deus se lembra – mistério profundo – de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo, baixava uma lei:
Mãe não morre nunca, mãe ﬁcará sempre
Junto de seu ﬁlho e ele, velho embora,
Será pequenino, feito grão de milho.
Senador Acir, agradeço a atenção e termino,
portanto, com a homenagem a todas as mães do meu
Estado, de nossa Amazônia e de todo o Brasil.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Senador Mozarildo Cavalcanti, meus cumprimentos pela sua homenagem às mães brasileiras.
Agora, com a palavra, pela ordem de inscrição, a
Senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, hoje, eu e o Senador
Mozarildo estamos aqui nos intercalando nos debates
de plenário, mas os temas que abordamos, tanto ele
como eu, com certeza exigiam separações de tempo.
Primeiramente, vim aqui falar como oradora inscrita, pela liderança do meu Partido, para tratar da
questão econômica. Agora, trago aqui um tema não
menos importante e que impacta muitíssimo na nossa
economia, principalmente no bolso das pessoas, dos
cidadãos, das cidadãs brasileiras, que é a questão do
pedágio, da concessão de rodovias.
Eu quero oferecer esse discurso ao meu Estado, ao Paraná, embora o objeto dele, o que vou falar
aqui e inclusive os estudos proferidos pelo Tribunal
de Contas da União não se reﬁram às rodovias concessionadas no Paraná, eu quero fazer este discurso
em favor do Paraná, porque lá sofremos muito com as
taxas de pedágios e vejo que a atitude do Tribunal de
Contas que aqui vou relatar abre uma perspectiva muito
grande para que a gente possa, também, resolver os
problemas que envolvem as concessões de rodovias
no meu Estados.
O Tribunal de Contas da União, em sessão ordinária realizada no dia 27 de abril, iniciou uma discussão
muito importante sobre a rentabilidade dos contratos
de concessão decorrentes da 1ª Etapa do Programa
de Concessões de Rodovias Federais, aquelas concessões que nos colocam a pagar os famosos pedágios.
A discussão do Tribunal de Contas da União envolve concessões realizadas entre os anos de 1995 a
1997, pelo então
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, mais especiﬁcamente nos seguintes trechos rodoviários: rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo
ao Rio de janeiro, envolvendo portanto o Estado do
nosso Senador Lindbergh; ponte Rio-Niterói; rodovia
que liga o Rio a Juiz de Fora; rodovia que liga o Rio a
Teresópolis; e rodovia que liga Porto Alegre a Osório,
no Rio Grande do Sul.
A rentabilidade excessiva das primeiras rodovias privatizadas está sendo questionada por parte de
Ministros do Tribunal de Contas da União. O tema é
complexo e, mesmo ainda não havendo uma decisão
ﬁnal por parte daquele tribunal, inicialmente gostaria
de louvar a disposição de seus membro em verdadeiramente discutir e aprofundar o debate sobre a questão.
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E mais, penso que, diante da polêmica envolvida,
o debate merece reﬂexões do Congresso nacional, naturalmente com o devido respeito à decisão que venha
a ser proferida por aquela Corte.
O debate no tribunal teve início em 2007, logo
depois de o Governo Lula concluir a segunda fase do
programa de concessão de rodovias federais à iniciativa privada.
Naquela ocasião, os concessionários vencedores
obtiveram em 6 trechos concedidos uma taxa interna
de retorno cujo índice máximo atingiu 8,95%.
Muito diferente, portanto, da 1ª fase das concessões feitas no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando as taxas internas de retorno,
dos concessionários vencedores daqueles trechos que
citei, situaram-se entre 17% e 24%.
Diante de tamanha disparidade, os técnicos do
TCU, através da Secretaria de Fiscalização e Desestatização, propuseram,então, a revisão dos primeiros
contratos de concessão rodoviária por meio do Processo nº TC026.335/2007-4.
O Ministro Walton Alencar Rodrigues, relator do
processo, concorda com a tese de revisão das taxas,
e a expectativa era de que o debate teria um desfecho
na sessão do dia 27 do mês passado. A votação não
foi concluída, Srªs e Srs. Senadores, porque o Ministro Raimundo Carreiro alegou que a revisão da taxa
de retorno representaria “quebra” de contrato e consequente insegurança jurídica na área.
O acórdão publica na ata da reunião esclarece
que os Ministros acordaram:
9.1. com fundamento no art. 116, § 1º, do
Regimento Interno, converter o processo em
diligência para que as empresas Concessionária da Rodovia Presidente Dutra (Nova Dutra),
Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de
Fora-Rio (Concer), Concessionária Rio-Terezópolis S.A. (CRT), Concessionária da Ponte
Rio-Niterói S.A. (Ponte) e Concessionária da
Rodovia Osório-Porto Alegre (Concepa), querendo, se manifestem, no prazo de quinze dias,
sobre o pretendido reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro nos contratos de concessão, diante
da ocorrência de alterações extraordinárias
nas variáveis econômicas componentes da
modelagem original do projeto, nos termos da
instrução da Seﬁd, transcrita no relatório que
antecede o presente acórdão;
9.2. ﬁxar o prazo de quinze dias, após o
recebimento, para a Seﬁd-1 instruir e encaminhar ao relator as manifestações das empresas
e da ANTT, referidas no item anterior.
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Eu gostaria de chamar a atenção da Casa justamente para a questão do “reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro nos contratos”.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, embora eu tenha
convicção de que a modelagem dos leilões de licitação
adotada na segunda fase de concessões pelo governo
Lula tenha sido muito melhor do que aquela escolhida
na primeira fase, não se trata aqui de atribuir a grande
diferença das taxas de retorno praticadas a apenas isso.
É evidente que, em meados da década de 90, a
conjuntura econômica do País era distinta daquela vivenciada cerca de dez anos depois, quando a segunda
fase dos leilões foi concluída.
Basta veriﬁcar que o risco Brasil naquela ocasião oscilava em torno de 2.000 pontos, enquanto, em
2007, era inferior a 200 pontos. A Taxa Básica de Juros da Economia girava em torno de 60% ao ano, em
1995, enquanto, na época da segunda fase, situava-se abaixo de 12%.
As variáveis negativas dos anos 90 e as incertezas geradas em investimentos de longo prazo no País
colaboraram na exigência de maiores taxas de retorno
por parte dos concorrentes. Todos nós reconhecemos
isso – e não queremos aqui, Sr. Presidente, que nenhuma empresa abra mão de ter o seu lucro, de ter o seu
retorno, o que é um direito das empresas no sistema
econômico em que vivemos.
Em 2007, porém, a nova realidade econômica
do País contribuiu para que os concorrentes de então
expressassem uma taxa interna de retorno menor.
Aqui, aliás, vale ressaltar um diferencial positivo
da modelagem e licitação adotada na segunda fase,
que também contribuiu para conferir maiores vantagens ao consumidor brasileiro: o fato de que puderam
participar da concorrência empresas de fora do País,
o que não ocorreu entre 1995 e 1997. Isso aumentou,
e muitíssimo, a concorrência em 2007.
Mas, se todos reconhecermos o impacto da conjuntura econômica na deﬁnição das taxas de retorno,
por que nas avaliações anuais dos contratos de concessão rodoviários, quando justamente são corrigidos
os preços de pedágio praticados, os positivos indicadores do País não se reﬂetem em benefício para o
consumidor brasileiro? Por quê?
A cláusula que estabelece o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro em contratos de concessão de longo prazo
é comum, eu diria, usual, e sempre é acionada para
assegurar a manutenção dos ganhos das concessionárias, mesmo em situações de crise ou diﬁculdade
do País. Ou seja, garante que, mesmo em condições
adversas ou diante de diﬁculdades provocadas por
questões não previstas, os contratos serão readequados
para garantir o retorno do empresário – o que é justo.
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Porém, não tem sido uma prática utilizar surpresas
positivas, ou melhor, indicadores bons da economia
brasileira para impulsionar favoravelmente o equilíbrio
dos contratos como possibilidade de rearranjo em benefício do consumidor, dos cidadãos, das cidadãs, dos
brasileiros e brasileiras.
Ora, se estamos diante de um momento de risco
país e taxa de juros controlados, de crescimento expressivo da economia nos últimos anos, praticamente pleno emprego e, ainda, neste caso em particular,
recordes sucessivos de crescimento nas vendas de
automóveis, como explicar que todos esses indicadores não sejam suﬁcientes para rever uma taxa de retorno, além da inﬂação, taxa essa que leva inclusive,
em alguns contratos, a dobrar a taxa Selic, que hoje
se situa na faixa de 12% a 13%. Os contratos de que
estamos falando aqui têm taxas internas de retorno
que variam de 17% a 24%, portanto, incompatíveis
com o momento da economia em que vivemos hoje.
Imaginem, Srªs e Srs. Senadores, o crescimentos
dos usuários e, portanto, clientes das rodovias mencionadas, tudo em função de melhores condições estruturais para o País.
Naturalmente que a estabilidade jurídica de um
país é algo essencial e o Brasil tem demonstrado esta
maturidade, comprovada, sobretudo, pelas crescentes
taxas de investimento externo estrangeiro em nossa
economia
Porém, creio que, neste caso, há razões para
uma discussão qualiﬁcada cujo objetivo deve ser, via
de regra, beneﬁciar o conjunto da sociedade brasileira
sem tirar o direito dos investidores.
Concluo, Srªs e Srs. Senadores, esperando que
possam as empresas concessionárias envolvidas responder ao prazo determinado pelos Ministros do Tribunal de Contas da União, em busca de uma solução
consensual que possa envolver, positivamente, ambas
as partes.
Porém, caso isso não seja possível, espero que,
respeitadas suas atribuições e exigências constitucionais, o Tribunal de Contas da União possa decidir em
favor do bom senso, revendo essas absurdas taxas de
retorno interno e reequilibrando econômica e ﬁnanceiramente os contratos dessas concessões em benefício
do povo brasileiro.
Não estão em questão aqui, como eu disse no
início, os contratos de concessão do Estado do Paraná,
muitos deles feitos pelo governo do Estado da época,
inclusive da mesma época de que tratam esses contratos. Eu vou solicitar que esses contratos também
tenham, por parte do Tribunal de Contas da União,
uma análise sobre o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
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Eu conversava, há pouco, com o Senador Acir
Gurgacz sobre o preço do pedágio que nós pagamos
nas estradas paranaenses. Para ir de Cascavel a Curitiba, um trecho grande do oeste à capital do Estado,
nós pagamos quase que o equivalente a uma passagem aérea, a uma passagem de transporte de ônibus.
Temos que rever isso.
Não queremos aqui – quero deixar muito claro
– nenhum prejuízo às empresas. Não queremos que
as empresas abram mão do seu retorno, do seu lucro, que tenham sua lucratividade, mas elas têm que
adequar os seus contratos à realidade da economia,
porque passa a ser uma cláusula leonina. E isso não
é admitido no Direito brasileiro.
Concedo, com prazer, um aparte ao Senador
Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz.(Bloco/PDT – RO) – Meus
cumprimentos, Senadora Gleisi Hoffmann, pelo assunto,
pelo tema que V. Exª traz para o debate nesta manhã.
Eu entendo que o pedágio é mais um imposto que nós
estamos pagando, mas também entendo também que
se faz necessário e é importante um pedágio que seja
de acordo com a realidade do trânsito e com a realidade da possibilidade de pagamento da população. A
diferença de preço dos pedágios que foram lançados
no mercado no ano passado e retrasado em relação
aos pedágios lançados no mercado há dez anos é
muito grande. O Estado de Rondônia tem somente
uma BR, a BR 364, que tem um tráfego enorme de
caminhões e automóveis. Eu entendo que, se lá fosse
aplicada a mesma política de pedágio que foi colocada
no Estado de São Paulo para Minas Gerais e no Paraná para Santa Catarina, o Estado ganharia, porque
nós pagaríamos um pedágio pequeno, mas teríamos
um retorno muito grande. Portanto, a sugestão de V.
Exª, de que o TCU reorganize e reestude os contratos
antigos, não quebrando contratos, mas readequando-os à realidade atual, é muito importante. De fato, a
população brasileira precisa acompanhar o que está
acontecendo com o dinheiro arrecadado nos pedágios antigos, para que o valor cobrado seja realmente
adequado à realidade atual, trazendo os preços para
a atualidade, para que não ﬁquemos engordando os
cofres das empresas desnecessariamente. Nós precisamos cuidar do imposto do nosso contribuinte. Meus
cumprimentos, Senadora Gleisi!
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Obrigada, Senador Acir.
Quero reaﬁrmar que não se trata de colocar insegurança jurídica. Nós prezamos por ela – é importante para o Brasil –, mas é preciso readequar cláusulas contratuais. Assim acontece também quando nós
temos uma cláusula que prejudica o empresário. Ele
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tem direito de recorrer e pedir a recomposição da sua
taxa de retorno.
Nós queremos, num outro cenário da economia,
que aponta para um equilíbrio, que aponta para um
crescimento, que aponta para uma segurança, inclusive para o empresário, que essas taxas exorbitantes
sejam revistas, até porque é um contrato de longo
prazo. Nós falamos aqui de um contrato de vinte, de
trinta anos. Não podemos ﬁcar com essa projeção. E
se nós ﬁzermos essa adequação, o empresário continuará ganhando e ganhará a sociedade brasileira. E
se, porventura, tivermos qualquer situação que afete
economicamente os contratos, nós também podemos
reavaliar e refazer o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
Então, deixo aqui um apelo a essas empresas,
parabenizo muitíssimo o Tribunal de Contas da União
e quero dizer a esta Casa que apresentarei, na semana que vem, um requerimento pedindo que o Tribunal
de Contas da União também possa fazer a avaliação
e a análise sobre os contratos de concessionárias, os
contratos de concessões praticados pelos governos
do Estado, em particular, pelo Governo do Paraná,
nos mesmos moldes desse, para que nós possamos
fazer uma avaliação.
Com certeza, temos uma audiência pública na
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre
esse tema, que interessa a toda a população brasileira
e à produção do nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Gleisi Hoffmann,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Peço a palavra a V. Exª para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Iniciamos, neste ano,
Sr. Presidente, um ciclo de debates na Comissão de
Agricultura, da qual tenho o prazer de ser o Presidente, junto com o Senador Moka, Vice-Presidente. Nós
administramos a Comissão de Agricultura aqui no Senado e estamos fazendo um ciclo de debates todas
as sextas-feiras.
Já tivemos, como primeiro debate, a legalização
fundiária brasileira. O segundo tema foi o ﬁnanciamento
agrícola e a dívida dos nossos agricultores. Falamos
da inﬂuência do Mercosul na agricultura brasileira e o
último debate foi sobre os frigoríﬁcos, o preço da carne
no mercado, o preço que os frigoríﬁcos estão pagando
ao produtor rural pela carne, sobre a política de inves-
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timento feita pelo BNDES. Hoje debateremos o etanol,
o preço do álcool nas bombas brasileiras.
O objetivo desse seminário é discutir a produção
e o fornecimento de álcool para o mercado consumidor,
o comportamento da demanda, as projeções e cenários futuros, bem como a alteração proposta na Medida
Provisória nº 532, de 28 de abril de 2011.
Depois dos alimentos, é a vez do preço do álcool
e da gasolina nas bombas dos postos de combustíveis pressionar a inﬂação e despertar a preocupação
dos brasileiros. Nas últimas quatro semanas de abril,
de acordo com levantamento da Agência Nacional
do Petróleo, o litro da gasolina ﬁcou, em média, 4,6%
mais caro, embora a Petrobras tenha informado que
os preços permanecem sob controle. Acontece que
um quarto do litro da gasolina vendida nos postos é
composto por álcool anidro, que dobrou de preço no
País desde o início do ano.
Então, nós vamos debater o assunto hoje, às
14 horas, na Comissão de Agricultura. Convido a população que queira participar desse debate, pois nós
estaremos, junto com os demais debatedores, recebendo as perguntas feitas pelo 0800 do Senado, por
e-mail ou pelo Twitter.
Estão convidados para esse tema o Dr. Cid Jorge Caldas, Coordenador-Geral do Departamento de
Cana-de-Açúcar e Agroenergia, da Secretaria de Produção Agroenergia, o Dr. Pedro Luciano Penha Rocha
Oliveira, Secretário Executivo do Fórum Nacional de
Sucroenergéticos, representante da União dos Produtores de Bionergia, o Dr. Alísio Vaz, Presidente do
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e de Lubriﬁcantes, o Dr. Ricardo de
Gusmão Dornelles, Diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis da Secretaria de Petróleo, Gás
Natural e Combustíveis Renováveis, do Ministério de
Minas e Energia, e o Dr. Manoel Polycarpo de Castro
Neto, Coordenador de Atividades da Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, da ANP.
Todos estão conﬁrmados.
Portanto, convido todos a participarem desse
debate tão importante, hoje, às 14 horas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao
Senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, subo a esta tribuna para falar
hoje sobre a polêmica das medidas provisórias e sobre o nosso trabalho na Subcomissão Permanente da
Pessoa com Deﬁciência. Mas, antes, eu queria fazer
um comentário sobre a intervenção feita, há pouco,
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pela nossa grande Senadora do Paraná, do Partido
dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que falava aqui
sobre a inﬂação.
A gente vê, hoje, que, com a inﬂação de abril,
divulgada pelo IBGE, de 7,7%, começa a haver uma
espécie de carnaval. Ou seja, o acumulado dos últimos
doze meses ultrapassa o teto da meta; foi pra 6,51%.
E começa um discurso de desequilíbrio inﬂacionário
que nos preocupa.
Como bem falou a Senadora Gleisi Hoffmann,
6,51% é o acumulado nos últimos doze meses. Só
que o Governo tomou várias medidas. Em dezembro,
medidas macroprudenciais: aumentou o compulsório
dos bancos, diminuiu os prazos de ﬁnanciamento, de
crédito, aumentou a taxa de juros Selic.
Com os dados que nós temos, sabemos que a
inﬂação começa a cair com força em maio e a partir
de junho vai estar entre 0,35% e 0,40%. Ou seja, as
ações que o Governo tomou estão fazendo efeito e
vão fazer efeito cada vez com mais força.
Eu trago dados, inclusive, aqui da Carta Maior,
hoje. Dados da Febraban, de quarta-feira passada,
que divulgou pesquisa que aponta arrefecimento do
crédito como resultado da ação do Governo. Em outras palavras, caiu o número de empréstimos porque
o Governo tirou dinheiro da praça. E menos crédito
signiﬁca vendas menores e espaço reduzido para aumento dos preços.
No mesmo dia, a Confederação Nacional do Comércio informava que os lojistas estavam um pouco
desanimados com as perspectivas de vendas, enquanto
o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) dizia que o custo de
vida da cidade de São Paulo subira, em abril, menos
do que em março.
O mesmo Dieese tinha divulgado, um dia antes,
que em abril o preço da cesta básica caíra em 14 das
17 capitais do País. Números da equipe econômica
que chegaram à Presidenta já tinham mostrado que,
no primeiro trimestre, o preço da cesta básica inclusive recuara.
Outros dados conhecidos nos últimos dias, que
sustentam o otimismo do Governo, são a queda de um
tipo de índice de inﬂação que o IBGE tem apenas para
o empresariado. A previsão da Associação Comercial
de São Paulo é de que as vendas para o Dia das Mães
vão crescer um pouco menos, e há uma estimativa
idêntica da associação das montadoras, Anfavea, para
o comércio de carros em 2011.
Então, vejam, estamos com convicção de que
as medidas tomadas pelo Governo foram acertadas e
em tom certo. Alguns queriam que o Governo tivesse,
em um primeiro momento, dado uma pancada na taxa
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Selic, colocado a taxa Selic lá em cima. Isso signiﬁcaria derrubar a economia, matar a galinha do ovos de
ouro, que é o nosso grande mercado interno; signiﬁcaria mais desemprego, uma desaceleração violenta
da economia. Então, penso que o Governo conseguiu
ter uma política que alguns estão chamando de gradualismo, de paciência, de serenidade.
Chamo atenção para o que a Senadora Gleisi
Hoffmann falou: no ano passado, a inﬂação, nos meses de junho, julho e agosto, foi zero. Vamos colocar a
inﬂação entre 0,35 e 0,40, um patamar que, se olharmos para a frente, é o patamar do centro da meta de
4,5%. Só que a inﬂação de junho, julho e agosto do
ano passado foi zero. Então, sabemos que, até o ﬁnal
de agosto, essa inﬂação pode chegar a 7%. É nesse
ponto que entra a queda de braço com o mercado. Infelizmente, há um outro jogo de quem está apostando
em taxas de juros mais altas e que ganha com isso.
Penso que o nosso papel aqui, como Senador,
com responsabilidade por este País, é de mostrar ao
povo brasileiro que as medidas do Governo estão corretas, que o Governo fez o que tinha de ser feito, sem
derrubar a economia brasileira. E temos de acabar
um pouco com essa histeria, a partir destes meses,
olhando para frente, porque sei que o movimento de
alguns tem um objetivo claro: aumentar a taxa de juros e, consequentemente, os seus rendimentos e a
sua lucratividade.
Então, na próxima semana, vamos fazer algumas
ações na Comissão de Assuntos Econômicos – eu
conversava com a Senadora Gleisi – para trazer aqui
novamente a esta Casa o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, para mostrar isso.
Temos de passar tranquilidade ao povo brasileiro em
relação à discussão sobre a inﬂação. O pior já passou,
e o Governo tomou as medidas que tinha de tomar.
Presidente Mozarildo, venho a esta tribuna, hoje,
falar sobre medidas provisórias. Ontem, a oposição esteve na Ordem dos Advogados do Brasil, retirou-se – e
é um ato legítimo da oposição – deste plenário. Parece
que as medidas provisórias foram criadas agora pelo
Governo da Presidenta Dilma Rousseff. É importante
até dizer que a Presidenta Dilma apresentou apenas
oito medidas provisórias, em um ritmo muito menor
que o do Governo Fernando Henrique Cardoso e que
o do Governo do nosso ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.
Agora, vamos contextualizar essa discussão das
medidas provisórias aqui neste plenário. Como surgiu
essa PEC do Presidente Sarney que se transformou,
agora, no relatório do Senador Aécio Neves na Comissão de Constituição e Justiça? Surgiu porque o Plenário
desta Casa – Senadores da base governista, principal-
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mente – subiram à tribuna e disseram: não aceitamos
o papel que estão querendo impor ao Senado Federal.
As medidas provisórias estavam chegando aqui no último dia. O Senado, em um dia só, tinha de aprovar;
se emendasse aquela medida provisória, ela perderia
prazo. A Câmara está segurando excessivamente, nas
suas discussões internas, a medida provisória. O prazo
é de 120 dias nas duas Casas, e joga-se aqui no ﬁnal.
Então, Senadores da base governista se manifestaram. Lembro-me do Senador Walter Pinheiro,
lembro-me de várias questões de ordem colocadas
neste plenário. E o que aconteceu a partir daí? O Presidente Sarney, reﬂetindo o desejo de toda a Casa,
apresenta uma PEC estabelecendo prazos de tramitação da medida provisória na Câmara e no Senado
Federal: 55 dias na Câmara; se a Câmara não votar,
a medida vem diretamente para o Senado, e temos 55
dias; depois, voltaria para os 10 dias ﬁnais na Câmara
dos Deputados.
É importante dizer que essa é uma luta política
de todo o Senado. Sabemos que, se aprovada a PEC
do Presidente Sarney, vamos ter muitas diﬁculdades,
porque não vai ser fácil a Câmara dos Deputados
abrir mão de uma situação que é confortável para ela.
Então, o movimento que estava existindo aqui, neste
Senado Federal, era um movimento de fortalecimento
desta Casa.
O que eu acho? Quando a PEC do Presidente
Sarney chegar ao Senado Federal e o Senador Aécio
Neves relatá-la, ele desconsiderará esse movimento
de fortalecimento da Casa, essa tensão entre Senado
e Câmara, e mudará o objeto para tensão entre oposição e governo.
Eu acho extremamente legítimas as posições defendidas pelo Senador Aécio Neves, mas utilizar-se de
uma PEC do Presidente Sarney, que veio consignar o
que todos os Senadores desta Casa defendiam, que
era uma postura diferente do Senado Federal... Acho
que, ao transformar completamente a PEC do Presidente Sarney, estamos destruindo um instrumento de
uniﬁcar esta Casa, o Senado Federal, de sair do debate situação e oposição e entrar no debate do fortalecimento do Senado Federal.
O que faz o substitutivo, o relatório do Senador
Aécio Neves? Ele diz que a medida provisória não
terá mais efetividade imediata, não passará a ter efetividade na data da sua publicação. Ela terá que ser
aprovada por uma comissão permanente e, só a partir
dali, poderá ter efeitos.
Vamos falar sério, Sr. Presidente. Não há governabilidade dessa forma. O Senador José Pimentel, no
seu substitutivo, inclusive cita o caso do Plano Real.
No Plano Real, houve uma intervenção concreta nos
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fundamentos da economia. Como apresentar o Plano
Real sem que ele tenha efetividade imediata? Ao ﬁcar
para uma discussão em uma comissão permanente,
perde-se aquilo que é mais forte na medida provisória.
Não se governa este País também sem medidas provisórias. Nós temos que combater os excessos, fortalecer o Parlamento, mas não se governa este País...
Nós temos que reconhecer que, nesses últimos
anos, em especial nos últimos 16 anos – reconheço os
avanços do governo Fernando Henrique Cardoso e do
governo do Presidente Lula –, a medida provisória foi
um instrumento importante. Seria melhor o Senador
Aécio Neves proibir o uso de medidas provisórias do
que tirar sua efetividade imediata.
Estabelece também o relatório do Senador Aécio Neves a proibição de, por medidas provisórias, o
governo criar cargos, ministérios, secretarias. Essa é
outra medida.
Eu quero, na CCJ, na próxima semana, olhar
para o Senador Aécio Neves e dizer: “Senador Aécio
Neves, se V. Exª virar Presidente da República um dia
e quiser montar o seu governo na sua cara, no seu
formato, se for por projeto de lei, o senhor só vai conseguir montar esse seu governo depois de 8 meses
de assumir a Presidência da República”.
Em Minas Gerais não acontece isso, porque em
Minas Gerais é permitido fazer essa criação de cargos
por decreto, que a lei delegada dá, e eu não acho errado. Então, querer que o Governo Federal consiga criar
suas estruturas por meio de projetos de lei... A gente
sabe que os projetos de lei na Câmara e no Senado
tramitam de forma muito lenta, infelizmente.
Então, qual é o apelo? Eu estou subindo a esta
tribuna para quê? Eu acho que nós não podemos perder a chance de uniﬁcar uma posição aqui entre todos
os Senadores, Senadores da oposição e Senadores
da situação. Qual é o meu apelo? É que a gente tome
como base o projeto do Presidente Sarney e avance,
coloque outros temas. Nós estamos abertos a discutir
sugestões com a oposição. O que a gente não pode
é matar esse processo que está surgindo aqui nesta
Casa, que é de fortalecimento deste Parlamento. Eu
sou Senador da base governista com muito orgulho,
sou Senador do Partido dos Trabalhadores, mas quero
um Senado forte. Não vou aceitar de forma nenhuma
ﬁcar votando medidas provisórias no último dia aqui,
neste plenário, sem debate, sem discussões! Ninguém
concorda com o que houve na última medida provisória, uma medida provisória “frankenstein” que coloca
oito temas completamente diferentes!
Então, vamos sentar todos os Senadores na
próxima reunião da CCJ, nas articulações a partir de
hoje, e propor um projeto que seja o projeto do Sena-
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do Federal, que saia do simplismo situação-oposição,
que fale no fortalecimento desse Senado, porque eu
tenho uma convicção: aprovar alguma coisa pela Câmara dos Deputados vai ser muito difícil. E nós, Senadores dessa base governista, estamos dispostos a
forçar o Governo a entrar na negociação, para sentar
Câmara e Senado para a conclusão de uma proposta
bem mais objetiva.
Nós temos – e esse é o sentimento da base do
Governo – temos força para dizer ao Governo: se não
houver mudanças nesse rito que existe hoje, nós não
vamos mais votar medidas provisórias. Nós queremos
sim forçar o Governo a fazer a Câmara sentar com este
Senado Federal.
Então o que eu quero dizer é o sentimento que
não é só meu, pelo que eu converso com os meus
pares dos diversos partidos desta base de Governo:
nós queremos mudanças substantivas nessa medida
provisória.
A oposição está com a bola. Ela tem que decidir
se quer apenas demarcar campo ou se ela quer de
fato costurar uma proposta de consenso que uniﬁque
todo o Senado Federal. Eu, como Senador que faço
parte da Comissão de Constituição e Justiça, quero
me colocar à disposição da oposição nesse sentido.
Se existir, a partir do projeto do Senador Sarney um
sentimento de construção de um projeto que traga unidade a esta Casa, nós queremos trilhar esse caminho.
Sr. Presidente, eu queria, para encerrar, falar de
um trabalho que tenho feito aqui nesta Casa e que tem
me dado muita satisfação. É um debate que infelizmente não tem muito espaço nos órgãos de comunicação,
mas que fala diretamente a muita gente.
Aqui nós estamos sempre participando dos debates sobre os rumos da política econômica, sobre os
desaﬁos deste País, mas confesso a V. Exª que algo
que fala muito ao meu coração é o que nós temos feito
na Subcomissão da Pessoa com Deﬁciência.
Eu queria falar isso. Você sabe, Presidente Mozarildo, que em todo o mundo as estatísticas falam
que existem 10% de pessoas com deﬁciência na sua
população. Aqui no Brasil, o último IBGE fala em 14%,
fala em 24 milhões de pessoas com deﬁciência. Eu,
sinceramente, acho que esses critérios são muito
amplos porque nesses critérios aqui estão incluídas
pessoas com deﬁciência visual leve. Acho que a gente
tem que descartar isso, a gente tem de focar de fato
nas pessoas com deﬁciência.
V. Exª fez um discurso aqui, ainda agora, sobre
o Dia das Mães. O que tenho conhecido de mães e de
pais batalhadores, apaixonados pelos seus ﬁlhos, que
fazem verdadeiros sacrifícios para levar o seu ﬁlho a
uma ﬁsioterapia, a uma fonoaudiologia, para tratar da
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sua criança, do seu jovem, do seu adulto com deﬁciência! São heróis.
Tivemos eventos muito bonitos nesta Casa, tivemos audiência pública sobre o Dia Mundial de Consciência do Autismo. E que guerreiros, que guerreiras
nós conhecemos! Tem sido muito gratiﬁcante participar
desses debates aqui nesta Casa.
E nós, nesse trabalho da Subcomissão Permanente da Pessoa com Deﬁciência escolhemos uma
outra linha. Nós, no Senado, temos uma discussão
sempre, que é para legislar, apresentar leis que resolvam os problemas.
Pois bem, Senador Mozarildo. Nós, da Subcomissão, dissemos o seguinte: aqui o centro não é a
apresentação de leis. Nós estamos transformando
aquela Subcomissão num lugar onde se encontram
soluções, numa câmara de conciliação, num lugar
onde chamamos as entidades, o Governo, os ministérios para discutir e tentar resolver os problemas. Tanta coisa dá para ser feita, tanta coisa razoavelmente
simples de resolver!
Nós começamos os debates sobre inclusão no
mercado de trabalho das pessoas com deﬁciência e
aposentadoria. E vários outros temas nós vamos abordar: saúde, educação, acessibilidade, mas estamos
querendo, primeiro, concentrar nesse. Só depois de
avançar, de resolver alguns problemas, vamos entrar
em outros pontos.
Primeiro aspecto a ressaltar, Senador Mozarildo:
é importante dizer que, no Brasil, hoje estamos com
menos de 7% de desemprego. É quase pleno emprego.
Mas devo dizer que, no ﬁm da ﬁla, estão as pessoas
com deﬁciência. Temos uma grande informalização
do mercado de trabalho, mas também devo dizer que
os últimos da ﬁla são as pessoas com deﬁciência. Só
para o senhor ter a dimensão dos números, nós temos
42 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil. Segundo a Rais – Relação Anual de Informações
Sociais, instrumento de coleta do Ministério do Trabalho, só 289 mil são trabalhadores com deﬁciência no
mercado de trabalho formal, ou seja, menos de 1%
dos empregos formais são ocupados por pessoa com
deﬁciência. Volto a dizer os números do censo. Podem
estar exagerados os 14%, mas a média internacional
é de 10% de pessoas com deﬁciência.
Aí, nós vemos: temos uma lei de cotas que dispõe
que empresas com mais de cem funcionários têm que
ter de 2% a 5% de trabalhadores que sejam pessoas
com deﬁciências. Vê-se que a lei de cotas ainda é muito
pouco aplicada, mas existem diferenças. Nas empresas
grandes, acima de cem funcionários, a proporção aumenta: 1,4% de pessoas com deﬁciência empregadas.
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Em pequenas empresas, que não têm lei de cotas, cai
para 0,34. Na Administração Pública, cai para 0,30.
Nós ﬁzemos primeiro o debate da inclusão no
mercado de trabalho e observamos vários aspectos da
discussão. Os empresários, as confederações reclamam
da falta de capacitação proﬁssional. Esse é um fato.
Mas a gente observa, pelos dados do Ministério
do Trabalho, que há muitas empresas que não contratam porque têm que fazer uma adaptação, porque é
necessário contratar, e não contratam ainda. E o que a
gente observa pelos dados do Ministério do Trabalho:
a ﬁscalização tem um papel central.
A partir da ﬁscalização, muitas empresas que não
contratavam passaram a contratar. Daí, dois desdobramentos na linha de resolver problemas. Fizemos uma
reunião no Ministério Público do Trabalho, com a Drª
Vilma e a Drª Maria Aparecida Gurgel, e o Ministério
Público do Trabalho vai realizar audiências públicas
nos Estados para discutir medidas mais efetivas no
fortalecimento da ﬁscalização.
Por uma lado, esse é o caminho. Por outro lado,
em relação à formação proﬁssional. Estive, nesta semana, com a Ministra Maria do Rosário. Fui ao Ministério da Educação conversar com o Secretário de
Educação Proﬁssionalizante, que é a secretaria que
está cuidando das escolas técnicas, do Pronatec e da
formação proﬁssional.
E, a partir dali, foi montado no Ministério da Educação um grupo de trabalho e nós, na próxima semana,
vamos ter outra reunião para discutir, dentro do Pronatec, o que fazer, uma quantidade de vagas especíﬁcas,
uma política de estímulos à formação proﬁssional da
pessoa com deﬁciência.
Então, vejam, ampliar as vagas para formação
proﬁssional dessas pessoas com deﬁciência é fundamental. Eu acho que vamos conseguir. Estou muito conﬁante de que no Pronatec vamos ter um ponto
que é a inclusão no mercado de trabalho da pessoa
com deﬁciência.
Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Eu gostaria de fazer um aparte a V. Exª e agradeço
desde já.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Claro.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Primeiro, cumprimentá-lo não só pelo pronunciamento, mas pela preocupação que V. Exª traz à Casa.
V. Exª sugeriu, o que foi acatado prontamente não só
pelos líderes, mas pelo Presidente da Casa, Senador
José Sarney, e a comissão está funcionando. Uma comissão especial que trata das pessoas portadoras de
deﬁciência. Essa não é uma preocupação comum dos
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parlamentares, porque não atinge, talvez, a maioria
da população, mas é uma preocupação que tem que
fazer parte da pauta, e a gente ﬁca feliz. Eu ﬁco muito
entusiasmada de ver um jovem Senador, ex-Prefeito
de uma cidade importante, do Rio de Janeiro, trazer
para o Senado Federal essa preocupação, imbuído da
vontade, do desejo de fazer com que essas pessoas
se insiram plenamente na sociedade, no mercado de
trabalho, na formação, que tenham possibilidade de
livre acesso aos lugares, à mobilidade urbana. Quando se fala em mobilidade urbana, pouco se pensa nas
pessoas portadoras de deﬁciência. E V. Exª fez um
pronunciamento. Nós estamos tratando da mobilidade urbana na Copa. Na mobilidade urbana, tem que
estar incluído o acesso aos deﬁcientes. Então, quero
cumprimentá-lo, Senador Lindbergh, pelo entusiasmo
com que V. Exª traz este assunto.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado, Senadora.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Tenho certeza absoluta de que os deﬁcientes do Brasil inteiro... Olha, a Câmara avançou. Nós temos, na
Câmara dos Deputados, quatro ou cinco deﬁcientes
que se elegeram...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Tem três Deputados cadeirantes lá, agora.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Cadeirantes!
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Rosinha da Adefal, Deputado Walter Tostes, Deputada
Mara Grabilli. Há vários outros lutadores na Casa: Deputado Eduardo Barbosa; agora, o Deputado Romário,
que está à frente de uma luta muito bacana.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Exatamente. Por conta da ﬁlha, que tem síndrome de
Down. Enﬁm, é fundamental isso. E foram eleitos, esses
Deputados, com a bandeira da inclusão social. Isso é
importante. E não é deles. Nós não temos que deixar
essa luta para os deﬁcientes. V. Exª dá o exemplo, um
belo exemplo ao Brasil. Parabéns, Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senadora, agradeço-lhe muito pelo carinho, pela fala.
Passo a palavra para outra Senadora, lutadora
como a Senadora Vanessa Grazziotin, que é a Senadora Gleisi Hoffmann.
Senadora Gleisi, no começo do meu discurso,
ﬁz considerações sobre o seu pronunciamento acerca
da inﬂação, sobre a posição que V. Exª tem tido aqui.
Então, ﬁz questão de reaﬁrmar, no momento em que a
gente tem que combater uma histeria feita por alguns
que têm objetivos claros, que temos muita certeza de
que o Governo Federal está no caminho certo, que está
atuando. E que os dois compromissos da Presidenta
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Dilma, de combater a inﬂação e sustentar o desenvolvimento, vamos conseguir trilhar por esse caminho.
Concedo o aparte à Senadora Gleisi Hoffmann.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senador Lindbergh. Agradeço pela referência.
V. Exª também sido muito guerreiro na questão da
economia, mostrando o acerto das medidas e tem
participado ativamente desse debate. Mas eu também
queria, como a Senadora Vanessa, parabenizá-lo pelo
pronunciamento e pela iniciativa junto ao Pronatec,
para termos enﬁm um programa, uma ação especial
às pessoas com deﬁciência. É verdade, hoje nós temos
vagas, temos a lei que determina a entrada no mercado de trabalho das pessoas com deﬁciência, mas,
se não preparamos essas pessoas e também se não
preparamos o ambiente em que elas vão ser acolhidas, vamos ter muita diﬁculdade em fazer a inclusão.
Então, quero parabenizar V. Exª. Lá, no Estado do Paraná, temos várias entidades que têm discutido essa
questão, e algumas têm feito também a capacitação
e a mediação entre empresas. E a gente acompanha
esse trabalho. Quero saudá-lo e colocar-me à disposição. Eu gostaria muito de participar desse processo
para ajudá-lo, ajudar o Governo e ajudar as nossas
entidades para que possamos avançar em políticas
públicas para as pessoas com deﬁciência.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado, Senadora Gleisi.
Eu queria, a propósito, repetir o que havia falado
um pouco antes: o que queremos fazer nessa subcomissão é resolver problemas. Há muitas coisas que estão
ali perto, mas nós não conseguimos fazê-las funcionar.
Chega a ser uma contradição: nós não estamos preocupados em apresentar leis – a nossa legislação sobre
o tema é bastante rica –, o que queremos é fazer as
coisas andarem, fazer com que sejam cumpridas as
leis, resolver problemas, chamar as partes.
Vou dar um exemplo. Temos 1,819 milhão de
pessoas com deﬁciência que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Temos no mercado de
trabalho formal, segundo os dados da Rais, 289 mil.
Sabem o que está acontecendo? As pessoas temem
perder o BPC. Nós vimos que a formalização do mercado de trabalho no governo Lula foi impressionante.
Eu falava que, no ﬁnal da ﬁla, está a pessoa com deﬁciência. Caminhamos pelas ruas do Rio e vemos muitos
cadeirantes no mercado informal, como ambulantes,
e conversamos com vários. O diagnóstico é um só: a
pessoa tem medo de ir para o mercado de trabalho,
mesmo que seja um emprego de seis meses, e nunca
mais ter o BPC.
Ontem ﬁzemos uma audiência pública da qual
participaram o Ministério da Previdência, o Ministério
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do Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento Social.
Foi interessante perceber que o Ministério do Desenvolvimento Social já tem esse diagnóstico e tem pronta
a minuta de um projeto que autoriza as pessoas que
recebem o BPC a entrarem no mercado de trabalho
sem perder o benefício. Com isso, a pessoa é estimulada a entrar no mercado de trabalho, o que melhora
a arrecadação da Previdência.
Montamos um grupo de trabalho com os Senadores e o Ministério Público do Trabalho, vamos ter
uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social.
Se conseguirmos fazer isso andar, vamos melhorar a
vida de muita gente.
Senadora Gleisi, ouço V. Exª.
A Srª Gleisi Hoffmann, (Bloco/PT – PR) – Isso,
com uma ação de mediação, não é Senador? Às vezes
não é preciso apresentar projeto de lei, fazer grandes
ações legislativas, mas mediar as relações que existem na sociedade. Muitas vezes se tem, na sociedade
civil organizada, uma solução que não está compatibilizada com uma política pública. Nós podemos fazer
essa ligação. Então, quero parabenizar V. Exª, porque
é disso que precisamos: mais do que elaborar grandes
projetos, é preciso fazer a mediação dessas propostas
e dessas ações. Dia 6 de junho, por exemplo, é o Dia
Nacional do Teste do Pezinho. Estou solicitando, e gostaria que V. Exª também estivesse comigo, uma ação
no Ministério da Saúde. Queremos fazer um evento lá
– não vai dar tempo de realizar uma sessão aqui – para
sensibilizar o Ministério da Saúde a colocar mais alguns
exames no teste do pezinho, que vão evitar doenças
posteriores nas nossas crianças, sejam doenças relacionadas à deﬁciência ou à insuﬁciência. O teste do
pezinho foi um grande ganho. Às vezes, para fazer um
exame daquele gasta-se R$1,00 ou R$1,50 por criança
e evita problemas futuros. Então, isso também é importante. Já tivemos uma audiência com o Ministério
da Saúde, e o Ministério da Saúde está propenso, no
dia 6 de junho, a lançar mais duas ou três avaliações
de doenças para colocar no teste do pezinho e evitar,
com isso, doenças depois nas nossas crianças. Então,
nessas questões de mediação coloque-me, porque
quero colaborar muito com V. Exª.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado, Senadora Gleisi.
Além do BPC, existe um outro ponto que toca
muito as pessoas com deﬁciência intelectual: pensão
por morte dos pais. Em especial, a Federação de Síndrome de Down tem sempre uma luta, porque o que
acontece?
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Para concluir, Sr. Presidente.
Muitos jovens, muitas pessoas com síndrome de
Down, às vezes, conseguem empregos por seis meses
ou por um ano. São empregos transitórios, mas tem
um efeito na vida da pessoa fantástico de integração. O
que acontece? O medo de perder a pensão por morte
dos pais. Quando a pessoa tem um ﬁlho com deﬁciência, não tem nada com que a pessoa se preocupe
mais, principalmente na área da deﬁciência intelectual,
do que o que vai acontecer quando eu, pai, eu, mãe,
morrer? E os pais, com razão, têm muito medo. Aquela
pensão é fundamental!
Também montamos um grupo de trabalho com
o Ministério da Previdência. Estou muito conﬁante.
Decidimos que não vamos entrar em outro ponto sem
que consigamos ter respostas concretas. Espero que
a gente consiga avançar em tudo isso para, depois,
conversar com a nossa Presidenta Dilma para fazer
o anúncio dessas políticas que impactam a vida de
muita gente.
Só para concluir, Sr. Presidente, Senadora Gleisi, aqui, tenho uma preocupação na minha atuação no
Senado – vim da Prefeitura de Nova Iguaçu, estava
no meio do povo discutindo problemas reais, do dia a
dia –, de a gente entrar aqui em um debate distante
da vida das pessoas – distante da vida das pessoas.
O desaﬁo maior deste Senado é entrar na pauta do
povo. Essa é uma pauta do povo.
Até nos debates econômicos, Senadora Gleisi.
Às vezes as pessoas falam em números como se do
outro lado não existissem pessoas, consequências. A
tal da derrubada da economia que alguns queriam...
Parece que agora nas estatísticas a gente ﬁca torcendo por números; aumentar a taxa de desemprego... É
claro que as medidas duras têm que ser tomadas. Não
tenho dúvida em dizer isso, mas a gente tem que olhar
esse debate da economia também. Impressiona-me a
frieza do debate econômico de números como se, do
outro lado, não existisse esse povo brasileiro.
Quando eu parabenizo a Presidente Dilma, a condução da política econômica é isto. Nós não podemos
perder isto que foi a grande conquista do governo do
Presidente Lula, esta grande democracia popular que
nós estamos criando, este Brasil que cresce com inclusão social, os jovens entrando nas universidades.
Disso nós não abrimos mão. Nós temos até que segurar
a economia, mas dessa estratégia que nos aproxima
deste povo nós não podemos abrir mão. Agora, o Senado tem que estar mais perto dessa pauta.
Concluo de verdade, Sr. Presidente. Devo dizer
que propus à CCJ uma alteração no Regimento desta
Casa: que, em audiências públicas, possamos fazer
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uma espécie de termos de ajustes. O Poder Executivo
faz conciliação...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – O
Ministério Público tem seu termo de ajuste e conduta,
que é aí um termo diferente, porque é uma imposição
para não apresentar denúncia, mas todos os órgãos...
O Executivo tem seus órgãos de conciliação. Às vezes,
eu sinto um vazio em audiências públicas. Nós debatemos os temas, e aquilo passa. Termo de ajuste tem
que ser construído se existir consenso.
Eu vou dar um exemplo: estou querendo construir
um termo de ajuste na discussão das usinas Angra 1
e Angra 2. Nós fomos lá ver os problemas de Angra 1
e de Angra 2 e há alguns pontos que a Eletronuclear
concorda que são pontos que ela tem que fazer. Qual
o problema de esta Casa fazer um termo de ajuste,
se as partes quiserem, para tornar as coisas mais objetivas? São metas pactuadas, acordo pactuado com
a sociedade. Eu acho que pode dar esta posição às
nossas Comissões de entrar mais no debate, porque
o querem as pessoas também...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
... é a solução de problemas concretos.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância
de V. Exª, que fez um belíssimo discurso sobre o Dia
das Mães. Eu quero parabenizar V. Exª e, novamente, terminar este discurso fazendo uma homenagem
especial a essas mães guerreiras, lutadoras, a essas
mães de pessoas com deﬁciência. Há tanta história
bonita neste País para ser contada...
Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
Muito obrigado, Senadora Gleisi Hoffmann. Muito obrigado, Presidente, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Lindbergh, quero cumprimentá-lo
e solicitar a compreensão de V. Exª para presidir um
pouco a sessão.
Gostaria de convidar o Senador Lindbergh a presidir a sessão para ouvir a Senadora Vanessa, porque
já tenho um compromisso vencido e, lamentavelmente,
não posso ter o prazer de presidi-la durante a fala da
Senadora Vanessa.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Lindbergh Farias.
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O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – É uma honra, Senadora Vanessa Grazziotin, presidir esta sessão enquanto V. Exª vai usar a
tribuna desta Casa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente, Senador Lindbergh. Eu não
poderia, Sr. Presidente, no dia de hoje, vindo à tribuna,
deixar de comentar uma importante decisão tomada,
por unanimidade, no dia de ontem, no Supremo Tribunal Federal – STF. A decisão partiu de duas ações:
uma movida pelo Ministério Público, em 2009; a outra,
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 2008.
A partir da decisão tomada unanimemente, no dia
de ontem, passa a prevalecer o fato de que, a partir de
agora, as pessoas que têm união homossexual passam a ter os mesmos direitos daqueles que oﬁcializam
uma união heterossexual. Ou seja, Sr. Presidente, a
luta de anos e anos de pessoas do mesmo sexo que,
por uma opção pessoal e individual, todos temos de
respeitar e aceitar, a luta de anos e anos e anos para
que pudesse isso ser reconhecido pela sociedade e que
pudessem elas também ter os seus direitos garantidos
e assegurados, no dia de ontem, foi aprovada – repito –, unanimemente, pelo Supremo Tribunal Federal.
A partir de agora, portanto, há o direito à pensão,
que era uma incógnita. Processos e processos tramitam
no Brasil inteiro, cujas decisões têm sido contraditórias.
Dependendo do juiz, do magistrado, a decisão ou é
positiva, ou é negativa. A partir de agora, não. Com a
votação no Supremo, passa a ter uma única opinião o
Poder Judiciário. Então, não poderá haver divergências
de julgamentos, em primeira e em segunda instâncias,
diferentes daquela opinião formalizada, no dia de ontem, pelo Supremo.
As pessoas homossexuais que vivem juntas, a
partir de agora, podem ter mais facilidades, por exemplo, para incluir o companheiro como dependente no
plano de saúde; incluir o companheiro como dependente perante a Previdência pública brasileira, o INSS.
Em caso de morte, o companheiro ou a companheira passaria a ter direito à pensão. Teria também
direito à declaração conjunta, por exemplo, no Imposto
de Renda, direito à herança, enﬁm, direitos já garantidos pelo Código Civil à união estável de heterossexuais. Então, esses direitos garantidos pelo Código Civil
à união heterossexual agora passam a existir também
para a união estável homossexual.
Eu vejo isso, Sr. Presidente, como um avanço. E
quero aqui destacar o fato de o Supremo ter grande
parte dos seus Ministros, das suas Ministras, deixado
muito claro que essa é uma brecha deixada pelo Poder
Legislativo brasileiro, deixada por nós, os Parlamen-
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tares brasileiros, Senadoras e Senadores, Deputados
e Deputadas, que estivemos inúmeras vezes à frente
desses projetos, mas nunca conseguimos votá-los.
Óbvio, a diferença do Parlamento para o Poder
Judiciário é a de que nós somos eleitos com o voto popular, com o voto do povo. E, infelizmente, essa questão
tem sido tratada do ponto de vista da religiosidade e
tem sido utilizada de forma desonesta, de forma desleal, nos processos de campanha eleitoral.
A Presidenta da República foi vítima disso, de
questões relativas a foro individual de pessoas que
jamais poderiam compor e fazer parte do debate político, porque a opção, a orientação sexual é um direito
individual inalienável, como diz a Constituição.
Faço questão de ler alguns dos comentários de
algumas Ministras, de alguns Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
O que disse a Ministra Carmem Lúcia em determinado momento? “A liberdade perpassa a vida de
uma pessoa em todos os seus aspectos, aí incluída a
liberdade de escolha sexual, sentimental e de convivência com outrem”.
Ou seja, é o direito à liberdade, à livre opção. São
os princípios constitucionais que foram garantidos no
julgamento do dia de ontem.
O que disse o Ministro Joaquim Barbosa?
“A Constituição Federal prima pela proteção dos
direitos fundamentais e deu acolhida generosa ao
princípio da vedação de todo tipo de discriminação”.
Diz o Ministro Marco Aurélio de Mello: “O Brasil
está vencendo a guerra desumana contra o preconceito em relação a orientação sexual, o que signiﬁca
fortalecer o Estado democrático de direito”.
A Ministra Helen Gracie disse o seguinte: “O reconhecimento pelo STF desses direitos responde a
pessoas que durante longo tempo foram humilhadas,
cuja dignidade foi ofendida, cuja identidade foi renegada e cuja liberdade foi oprimida”.
Da mesma forma e na mesma linha seguiram
os Ministros Luiz Fux, Ayres Britto, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cezar Peluso.
Todos na mesma linha, porque entendem que defender
o direito da união estável homossexual é defender a
Constituição brasileira, o direito de livre opção, o direito de liberdade, de respeito às pessoas e de respeito
aos humanos.
Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que precisamos acolher com muita, mas com muita humildade
as observações feitas pelos Ministros do Supremo no
dia de ontem.
Nós precisamos, o Parlamento precisa enfrentar esse problema. Precisa enfrentar. Agora, precisamos porque é uma forma de educar a sociedade.
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Não podemos ﬁcar reféns: “Não vamos tratar problemas polêmicos porque depois a gente sofre durante
as campanhas eleitorais”. Vamos tratar os problemas
polêmicos, porque assim vamos educar a sociedade,
assim iremos ajudar a formar uma consciência correta
no seio da sociedade brasileira.
Então, Sr. Presidente, penso que ontem foi um
dia histórico não para os homossexuais. Não! Foi um
dia histórico em defesa da liberdade e dos direitos da
pessoa humana. A partir de agora, precisamos dar novos passos. E creio que é um passo importante, muito
importante, urgente.
Eu vou requerer. Estou entrando com um requerimento, no dia de hoje, solicitando urgência para o
Projeto de Lei nº 122, de 2006, projeto que criminaliza a prática da homofobia. Nós temos a Lei Maria da
Penha, que defende as mulheres. Nós precisamos ter,
urgentemente, uma lei que tipiﬁque, de forma clara,
claríssima, o crime da homofobia.
Um dia desses, em São Paulo, na Avenida Paulista, que representa a casa do capital ﬁnanceiro brasileiro, jovens homossexuais sofreram gratuitamente
agressões de outros jovens, numa manifestação de
violência descabida e inaceitável. As brechas que a
legislação brasileira deixa a essas pessoas são tantas que diﬁcilmente eles cumprirão qualquer tipo de
penalidade.
Então, assim como a Lei Maria da Penha tipiﬁcou o que vem a ser discriminação, violência doméstica contra a mulher, nós precisamos de uma lei que
também sistematize o que é discriminação e o que é
prática de homofobia.
O Projeto de Lei nº122, de 2006, tipiﬁca isso.
Qualquer discriminação, seja quando da admissão
no trabalho, na rua, no processo educacional sofrerá
prisão de um a cinco anos, para evitar que pessoas
continuem propagando a prática da violência e da discriminação. Nós precisamos de uma sociedade mais
tolerante, mais solidária. E a sociedade será mais
tolerante e solidária se trabalhar com as diferenças.
V. Exª acabou de fazer um belo discurso tratando
das pessoas portadoras de deﬁciência, que também
são discriminadas. Essa discriminação não aparece,
ninguém reconhece ou admite. Mas a partir do momento em há espaços públicos que impedem o acesso dessas pessoas, isso é uma forma de discriminação. É uma discriminação porque não permite que os
deﬁcientes, as pessoas portadoras de deﬁciência se
integrem à sociedade.
Os homossexuais sofrem um tipo parecido, só
que mais violento e direto: a agressão. São agredidas
como se tivessem um desvio. Desvio de quê? Desvio
de quê? Desvio de quê?
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Precisamos debater sem qualquer tipo de preconceito. A orientação sexual não diz respeito à religiosidade. Aliás, muitas dessas pessoas gostariam
profundamente de frequentar cultos evangélicos, de
frequentar esses lugares, mas não podem, porque são
discriminadas, porque não permitem o seu ingresso.
Então, quero aqui cumprimentar os Ministros do
STF, do Supremo Tribunal Federal, e dizer que, de minha parte, recebi com muita tranquilidade uma a uma,
mesmo porque não foram críticas, mas apenas foram
explicitadas questões que representam a realidade
da falta de disposição do Parlamento brasileiro para
enfrentar esses problemas.
Nem tudo aqui tem que ser aprovado por unanimidade. Nem tudo aqui tem que ser aprovado por uma
maioria larga de votos. Não! No que não há consenso,
vamos a voto. Para isso existe o Parlamento.
E o Parlamento não existe para enfrentar problemas tranquilos, mas para enfrentar questões delicadas
como essa que o Supremo enfrentou com muita justeza.
Tanto que foi unânime, não houve um voto dissonante. Unanimidade. Porque eles não agem com os olhos
da religiosidade, os olhos da ideologia. Nós também
temos que agir com os olhos e com o sentimento da
igualdade de punir qualquer tipo de ação que impeça
a igualdade, ou seja, qualquer ação discriminatória.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias.Bloco/
PT – RJ) – Parabéns, Senadora Vanessa Grazziotin.
Este Presidente chama a Senadora Vanessa
Grazziotin para assumir o comando. É o preço a pagar. Não aceitou.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu vou viajar
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias.Bloco/
PT – RJ) – Está bom, Senadora.
Passo a palavra ao Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Lindbergh Farias, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, proﬁssionais da imprensa e
público presente, venho a esta tribuna para falar sobre
um assunto que reputo dos mais sérios entre os que
se relacionam com a educação em nosso País. Falo
do analfabetismo, que V. Exª, Senador Lindbergh, conhece de perto, já que tem uma origem humilde lá da
nossa capital João Pessoa, do nosso Estado da Paraíba, e, mais do que ninguém, sabe que as condições
da população daquela região do semi-árido brasileiro,
do Nordeste, é extremamente difícil.
Temos, na Paraíba e no semi-árido, os maiores
índices de analfabetismo existentes no Brasil, por vá-
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rias razões. A primeira delas e que todos nós identiﬁcamos são as péssimas ou as mínimas condições de
sobrevivência da própria população, e, também, falta
de emprego, diﬁculdade para o trabalho, falta de renda, diﬁculdade para ter renda e, além de tudo, falta de
oportunidade de vida.
Infelizmente, nós temos enfrentado isso ao longo
do tempo. Ainda como Deputado Federal, por algumas vezes, apresentei vários projetos nesse sentido
exatamente preocupado com o analfabetismo, que é
difícil de diminuir no Nordeste em relação aos índices
nacionais e aos mundiais. Além disso, ainda encontramos outras condições que também nos atrapalham e
nos prejudicam: as más gestões públicas e algumas
decisões administrativas que, na maioria das vezes,
diﬁcultam ainda mais e aterrorizam, na verdade, as
condições de acabar com tudo isso.
V. Exª sabe que a Paraíba, durante muitos anos,
até o ano de 2002, era a quarta economia do Nordeste, era o quarto PIB do Nordeste. Hoje, infelizmente,
a Paraíba é o segundo Estado mais pobre da Federação. Então, o nosso Estado empobreceu no período
de 2002 a 2008. A Paraíba baixou da quarta economia
do Nordeste brasileiro para a segunda pior economia
do Nordeste brasileiro.
Índice desse porte ou queda econômica da condição de vida do Estado e de sua própria população
contribuem muito para que o analfabetismo continue
campeando não só lá, como também em outros Estados e no semiárido, especiﬁcamente.
Por isso, Sr. Presidente, é que temos, no dia de
hoje, como já ﬁz em outras oportunidades, de trazer
esse assunto ao conhecimento desta Casa e até divulgá-lo mais vezes, para que, de fato, nós tenhamos
condições de encontrar as soluções, que todos nós já
sabemos quais são, a ﬁm de melhorar essa situação
da população paraibana e brasileira, especiﬁcamente
do semiárido, no que se refere à diminuição do analfabetismo.
O Governo Federal está lançando o Programa de
Erradicação da Pobreza Extrema – todos nós temos
conhecimento disso –, que tem como objetivo promover a autonomia das famílias que foram retiradas da
miséria pelo Bolsa Família. Nesse programa do Governo, um dos pontos primordiais será o combate ao
analfabetismo.
Por isso, se faz necessário Senador Lindbergh
Farias, registrarmos isso. Até elogiarmos a posição, a
decisão da Presidenta Dilma de se preocupar com um
ponto que é essencial não só à melhor qualiﬁcação
das pessoas como também à melhor situação econômica dessas pessoas. Isso só se faz contribuindo,
realizando e concretizando programas que atendam
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diretamente às necessidades da população, especiﬁcamente da mais carente, que é, por exemplo, o combate ao analfabetismo.
O novo programa de combate ao analfabetismo
entre adultos deverá ter um enfoque mais amplo que as
demais ações já desenvolvidas com o mesmo objetivo.
A ideia é fazer com que a pessoa possa avançar mais.
Tudo isso é o objetivo principal do programa.
No Brasil, temos os absolutamente analfabetos
e os analfabetos funcionais, e todos nós sabemos por
quê. Os primeiros são aqueles que não conseguem
decodiﬁcar as letras, enquanto os outros são os que,
embora distingam as letras, não conseguem compreender textos curtos ou localizar informações mesmo
as que se encontram explícitas. Ultimamente, muito
se tem falado sobre a educação em nosso País e a
necessidade de aprimorar os conhecimentos de nossos jovens especiﬁcamente, que são, na verdade, o
futuro deste País.
Eu mesmo, como testemunham V. Exª e também
esta Casa, apresentei projeto de lei que prevê o fortalecimento da educação proﬁssionalizante articulada ao
ensino médio, pois é aí que está a deﬁciência maior do
emprego neste País, como já registramos aqui outras
oportunidades. Não se pode admitir que um País como
o nosso, em ascensão economicamente, prontamente
preparado para receber os investimentos necessários
– e, de fato, tem recebido –, tanto internamente como
externamente, permaneça com de três milhões e meio
de jovens de 18 a 24 desempregados, desqualiﬁcados,
sem oportunidade de vida, sem trabalho e sem estudo.
Por isso é que temos que bater nesta tecla, temos de não só conscientizar as autoridades maiores
do País, como também fazer com que o Poder Público,
a iniciativa privada e, além de tudo, a população mais
informada e consciente das necessidades cheguem
a esse objetivo principal, que é exatamente: qualiﬁcar esse povo, diminuindo o analfabetismo e, além de
tudo, gerando oportunidades e fazendo com que esses índices, que vêm se repetindo desde 2001 – 3,5
milhões –, de fato sejam reduzidos. Com isso, o povo
brasileiro, os jovens especiﬁcamente, vão ter mais
oportunidade de vida e oportunidade de trabalho num
futuro bem próximo.
Saliento, Sr. Presidente – e é bom repetir e registrar – que o programa que a Presidenta Dilma encaminhou aqui de qualiﬁcação proﬁssional, o Pronatec,
foi um grande passo que o Governo deu para, de fato,
contribuirmos com a qualiﬁcação proﬁssional. Com isso,
vamos atender a esses 3,5 milhões de jovens de 18 a
24 anos que estão sem oportunidade nenhuma – nem
de estudo nem de trabalho –, para que possam entrar
no mercado de trabalho, que, de fato, está globalizado.
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Esses jovens precisam, sim, de se qualiﬁcar à altura
das necessidades do mercado.
Parabéns, repito, à Presidenta Dilma pela iniciativa. Tenho certeza de que esse preparo, essa estrutura,
essa fundamentação inicial foi começada no governo
anterior, do Presidente Lula, quando dobrou o número
de escolas técnicas, quando dobrou os programas de
combate ao analfabetismo, quando procurou, sim, não
só estabilizar a economia como também dar um passo
adiante no que se refere à melhoria da qualidade de
vida do povo brasileiro.
É importante o fortalecimento da educação proﬁssionalizante, articulada, repito, ao ensino médio bem,
como discursei, parabenizando e clamando por mais
incentivos ao Programa Universidade para Todos, o
ProUni. E o ProUni é do conhecimento de V. Exª, Senador Lindbergh Farias, que foi presidente da União
Nacional dos Estudantes – UNE e comandou os caras-pintadas não só em relação a outros assuntos como
também em relação às Diretas Já, em relação a tantas outras necessidades que a juventude, que o povo
brasileiro tem, sim, de fazer com que o Brasil seja de
fato um Brasil de todos.
E para alegria minha, quando V. Exª comandava esse movimentos, lá na UNE, no Rio de Janeiro, e
também em outros recantos nacionais, lá no interior
da Paraíba, digo até lá no meu Estado da Paraíba, nós
estávamos defendendo a mobilização dos estudantes,
procurando fazer com que o País não só fosse um País
democrático para todos como também desse oportunidade especiﬁcamente aos jovens de protestar, de
reconhecer seus direitos, de lutar por benefícios em
favor de si próprios, mas também em favor do futuro,
já que o futuro pertence a todos nós.
Esses direcionamentos, esses posicionamentos de fato ﬁzeram com que cada vez mais se tivesse
estabilidade democrática neste País e, com isso, os
Governos começassem a visualizar e direcionar ações
em benefício do atendimento a essas prioridades da
população brasileira. Por isso o Prouni, que V. Exª tanto
defende, como eu também defendo, não só precisa ser
continuado como precisa ser ampliado e até aperfeiçoado, para que sejam ampliadas as oportunidades da
população. É assim que se combate o analfabetismo:
através dos incentivos. O jovem do interior deste País
que não tem oportunidade alguma, de fato, sabe, tem
plena convicção de que, se vencer a primeira fase,
terá o Prouni para dar continuidade à educação. São
programas assim que nós precisamos parabenizar.
Repito que, quando Deputado Federal, como V.
Exª sabe, coordenei o projeto de lei do próprio Governo,
a proposta apresentada pela Câmara dos Deputados
e que o Presidente Lula encaminhou à Câmara, por
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meio da qual aprovamos R$31 milhões para recuperar,
reconstruir a sede da UNE do Rio de Janeiro, dando
exemplo de que aquele fato brutal praticado no período ditatorial contra os estudantes do Brasil, através da
sua sede maior, da sua representação maior, precisava ser reconhecido. Era preciso, sim, de fato, atender
os seus pleitos e, com a indenização do Governo, reconstruir e dar liberdade a todos como incentivo para
que continuem lutando por seus direitos em todo o
território nacional.
O Programa de Expansão e Reestruturação das
Universidades Federais – Reuni todos nós sabemos
que é grandioso e possibilita a ampliação da universidade pública para que o pobre tenha acesso ao ensino
público, já que é obrigação do Governo dar acesso ao
ensino, garantir a educação à população jovem especiﬁcamente. Então, por meio desses programas, é possível fazer uma ampliação das universidades públicas,
interiorizando as universidades públicas, interiorizando
as escolas agrotécnicas, abrindo mais cursos e, além
de tudo, dando oportunidade para que, de fato, se amenize, enﬁm, o analfabetismo e também se assegure
e garanta a esse povo o estímulo para conseguir um
curso superior e, portanto, mais facilidade de acesso
ao mercado de trabalho.
O Plano Nacional de Assistência ao Estudante, o
Pnaes, é um grandioso programa também, que beneﬁcia os estudantes, especiﬁcamente os mais carentes,
que é o seu objetivo.
Temos sim que parabenizar o governo anterior
do Presidente Lula e também o atual da Presidenta
Dilma, que não só se comprometeu como também
está comprovando e encaminhando ações que atendem diretamente a essas ﬁnalidades, fazendo uma
programação para os futuros quatro anos. Teremos
condições de chegar a 2014 pelo menos com a diminuição dos sem oportunidades de vida, que são os 3,5
milhões e meio de jovens, com esses programas, com
essas ações e com esses benefícios que atendem de,
forma geral, a grande parte, a quase totalidade da população brasileira,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
sempre virei a esta tribuna destacar a importância do
conhecimento, a importância da educação.
O Indicador do Analfabetismo Funcional – Inaf
concluiu que somente 33% da população brasileira –
pasme, Senador Lindbergh Farias! –, de 15 a 24 anos,
consegue ler plenamente, ou seja, consegue ler e interpretar textos longos e resolver cálculos com maior
quantidade de elementos e etapas.
No nosso Brasil, apesar desses incentivos, desses meios encontrados e que se impõem aos meios
orientadores educacionais para que se encontre o
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caminho de amenizar todos esses péssimos índices,
apenas 33% da população sabe identiﬁcar, classiﬁcar
ou esclarecer conscientemente o que se relaciona ao
texto, ao que está sendo lido.
Infelizmente, é no Nordeste que encontramos a
maioria dos analfabetos. Índices fornecidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, de que V. Exª
também tem conhecimento, informam que 40,1% da
população com 50 ou mais anos é analfabeta.
Veja, Sr. Presidente, nos índices do Nordeste,
que em torno de 40% da população mais velha, com
mais de 50 anos, é analfabeta ou semianalfabeta, como
citei anteriormente.
A taxa de analfabetismo funcional na região nordestina, no geral, é de algo em torno de 30%. São
dados da pesquisa que citei anteriormente. Mesmo
ressaltando os esforços dos últimos governos especiﬁcamente – esses índices ainda eram piores –, nós
ainda estamos nessas condições, com esses índices,
precisando ainda mais de recursos, de incentivos e,
além de tudo, de perspectiva de melhores dias futuros para que a população, de fato, tenha interesse
em frequentar a sala de aula, para aprender a ler e a
escrever, a identiﬁcar textos, como citei anteriormente, e aquilo que lhe interessa, até os próprios direitos,
os direitos fundamentais, enﬁm, todos os direitos que
são assegurados aos cidadãos constitucionalmente.
Devemos lembrar que o Bolsa Família, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, retirou muitos brasileiros
da miséria – nós reconhecemos e parabenizamos esse
grandioso programa, ampliado, sim, e aperfeiçoado
pelo Presidente Lula –, e que este programa foi considerado um marco, tanto que se tornou referência para
o Banco Mundial (Bird).
Agora, sim, Sr. Presidente, depois dessas referências, necessitamos avançar, pois, como diz o dito
popular, não basta dar o peixe, temos que ensinar a
pescar. E para se ensinar a pescar, é preciso, sim, colocar em prática esses programas e incentivar a juventude deste País a, de fato, se qualiﬁcar para enfrentar
a realidade dos últimos tempos, que é o mercado de
trabalho exigindo aperfeiçoamento proﬁssional, a qualiﬁcação proﬁssional, o exercício e até a prática para
exercer qualquer proﬁssão que o mercado de trabalho
colocar à disposição da juventude e até do trabalhador brasileiro.
O combate ao analfabetismo é o início de todos
os ensinamentos de que todos temos conhecimento.
Observamos que, nos municípios que têm maior
índice de analfabetismo, o desenvolvimento demora a
chegar e os índices de desenvolvimento humano são
menores. Onde há mais analfabetos, comprovadamente, os índices de desenvolvimento humano são
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menores. Por isso, Sr. Presidente, ratiﬁco: não teremos
condições de avançar numa velocidade mais elastecida se não enfrentarmos o analfabetismo e, com isso,
dermos condições para que, cada vez mais, a educação neste País melhore. Esse é o foco essencial do
desenvolvimento de um país que se prepara para um
futuro melhor.
Soluções para o melhoramento dos resultados
relacionados a esse assunto dependem de muitas
mudanças, mas temos que destacar a importância
do professor, sem o qual não teremos condições de
incentivar o aluno a estar presente permanentemente em sala de aula. Temos de apoiar o professor para
que ele possa fazer aquilo que gosta de fazer, que é
ensinar os seus irmãos a ler, ensiná-los a caminhar
ﬁrmemente ao encontro de seu futuro, de seu destino.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Senador Lindbergh Farias, peço a tolerância de V.
Exª por mais alguns poucos minutos para concluirmos
o nosso posicionamento, o nosso registro nesta Casa
no que se refere à necessidade de melhoria do salário
do professor brasileiro.
Criamos, no governo passado, um programa de
melhoria salarial que fez com que o salário do professor
chegasse, nos Municípios, a algo em torno de R$900,00
e, nos Estados, a algo em torno de R$ 1.000,00. Mas
esse valor ainda é muito pequeno, Senador Lindbergh.
Nós não podemos concordar que o responsável pela
nossa educação, pela educação de nossos ﬁlhos, pela
educação dos ﬁlhos de quase duzentos milhões de brasileiros, população que temos em nosso Brasil, receba
salário insigniﬁcante e, assim, ﬁque desestimulado,
sem condições até de locomoção para comparecer a
uma sala de aula e lá exercitar a sua vontade de ser
professor e de contribuir para o futuro de todos nós.e
de contribuir com o futuro de todos nós.
Precisamos valorizar o professor, apresentando
projetos, defendendo incentivos para que recursos
destinados a outros setores sejam também destinados
à valorização do professor brasileiro. Tenho certeza
de que todos somos conscientes de que o professor,
especiﬁcamente o do ensino fundamental, que é o
orientador originário, digo até inicial, de uma criança,
de um adolescente, ganhar um salário de R$1.000,00
por mês... Precisamos valorizar isso e fazer com que
isso de fato chegue aos ouvidos e, além de tudo, ao
conhecimento de todos abraçando esta causa, que é
nobre, é importante, das mais elogiadas e, digo até,
das mais justas que se fazem a determinada parte da
população brasileira, que é o professor, aquele que
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nos ensina os primeiros passos, a aprender a ler e a
escrever.
A importância da leitura diária, visto que sem ela
nenhuma disciplina será apreendida.
Muito temos a fazer, Sr. Presidente. Precisamos,
sim, deixar de falar e realmente arregaçar os braços
fortalecendo a luta contra o analfabetismo, que se dá,
sim, com o incentivo ao professor, com o incentivo à
educação, com o incentivo à proﬁssionalização, com
o incentivo, sim, a você buscar melhores dias para o
seu próprio futuro, especiﬁcamente para os jovens e
os analfabetos deste País.
Precisamos de soluções urgentes e impactantes
para mudar esta situação, para que o cidadão possa
viver dignamente, para que possa exercer plenamente
sua cidadania.
Tenho certeza, Sr. Presidente, Senador Lindbergh Farias, que V. Exª, como jovem, como Parlamentar
e como conhecedor da realidade não só do Rio de
Janeiro, mas do Brasil inteiro, será um parceiro nesta
luta em favor do combate ao analfabetismo, em favor
da melhoria da educação neste País, em favor da qualiﬁcação proﬁssional neste País.
Tenho certeza de que toda esta argumentação
será mais do que suﬁciente, como já o foi para a Presidente Dilma, que, de fato, tem esses objetivos. Nós
juntos, se Deus quiser, faremos de tudo para concretizar esses objetivos, para concretizar esses sonhos,
que não são só meus, mas são também de V. Exª e
de cada cidadão brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª pela tolerância. Tenho
certeza de que juntos faremos aquilo que espera toda
a população não só do nosso Estado, a Paraíba, como
também de todo o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Parabéns, Senador Wilson Santiago, último
orador inscrito. Faço questão de cumprimentar V. Exª,
Senador Wilson Santiago, porque tenho muita honra de
ser Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, por aquele
povo, aquele Estado fantástico, mas sempre disse, no
Rio de Janeiro, com toda a minha trajetória como Deputado, como Prefeito de Nova Iguaçu e, agora, como
Senador, que eu era paraibano e tinha muito orgulho
de ser paraibano. Devo dizer a V. Exª que, independente de para onde o destino e a história levarem-no,
o senhor mostra, neste Senado, o seu compromisso
com o País e com a Paraíba.
V. Exª – falo aqui com toda a sinceridade possível
– é daqueles Senadores que andam pelo Estado, conhecem cada Município. Eu sei porque sou paraibano.
Minha mãe mora na Paraíba. Meus irmãos moram na
Paraíba. Então, primeiro, quero dizer isso. V. Exª es-
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pera deﬁnições pouco jurídicas sobre o seu caminho
político, mas quero dizer que V. Exª já colocou o seu
nome na história deste Senado pela sua atuação, de
segunda a sexta-feira, pela presença no Estado. Quero
parabenizá-lo de coração e agradecer pelo tema que
V. Exª traz à Casa, em especial neste novo momento.
Fui Presidente da União Nacional dos Estudantes
e viajávamos pelas universidades do Brasil. A nossa
luta era pela democratização do acesso. Víamos poucos negros, poucos ﬁlhos de trabalhadores nas universidades. Hoje, graças ao trabalho e à sensibilidade de
um Presidente da República que era operário, que não
cursou a universidade, mas teve uma obsessão de abrir
o caminho para os ﬁlhos de trabalhadores entrarem na
universidade, temos projetos como o Reuni e o ProUni.
Hoje nós visitamos as universidades e sabemos que
ainda falta muito, mas vemos uma situação diferente:
há presença de negros, de ﬁlhos de trabalhadores.
No meu Município de Nova Iguaçu, o sonho do pai
trabalhador, que sai cedo de casa, é o ﬁlho entrar na
universidade. Não há nada que anime mais um pai e
uma mãe do que essa perspectiva.
E V. Exª falou sobre os professores. O Governo
Federal teve uma grande vitória no Supremo Tribunal
Federal. Alguns governadores, alguns Estados haviam
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entrado contra a constituição de um piso nacional, e
o STF deu ganho de causa ao Governo Federal. Foi
uma vitória dos professores. Tenho muito orgulho disso. Por isso, aproveito para dizer: quando fui Prefeito
de Nova Iguaçu, os professores de Nova Iguaçu receberam o melhor salário do Estado. Mas não era só o
melhor salário; foi o melhor plano de cargos e salários,
porque estimulamos o professor a estar em processo
contínuo de formação. Se o professor tinha um mestrado, aumentava muito o valor. Até o professor com
doutorado, vinte horas, receberia perto de R$4 mil, por
vinte horas. O que ﬁzemos? Colocamos os professores
da rede em processo de formação constante.
Desculpe-me. Não estou querendo fazer um outro
pronunciamento, só que V. Exª me provocou, falou em
educação, em temas que são tão caros.
Encerro esta sessão, homenageando o seu discurso e a sua atuação no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Está encerrada a 66ª Sessão do Senado
Federal.
Muito obrigado a todos.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 30
minutos.
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Ata da 67ª Sessão Especial, em 9 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Lindbergh Farias
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 4 minutos e encerra-se às 13 horas e 20 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o Centenário da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, de acordo com o Requerimento nº
337, de 2011, do Senador Lindbergh Farias e outros
Senadores.
Convido para compor a Mesa, primeiro, o Magníﬁco Reitor da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, Sr. Ricardo Motta Miranda.
Convido, também, para compor a Mesa o Magníﬁco Reitor da Universidade de Brasília, Sr. José Geraldo de Sousa Júnior.
Convido o Sr. José Roberto Peres, representando o Presidente da Embrapa, Sr. Pedro Arraes, que
se formou, também, na Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro.
Chamo, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Deputado Zaqueu
Teixeira.
Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino
Nacional brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senhores e senhoras; Magníﬁco Reitor
Professor Ricardo Motta Miranda; Magníﬁco Reitor
José Geraldo de Sousa Júnior – agradeço a presença
da nossa UnB nesta sessão comemorativa dos 100
anos da origem da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro –; Sr. Maurício Rocha Lucas, em nome de
quem saúdo todos os funcionários da instituição; nossa Vice-Reitora da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, Srª Ana Maria Dantas; nosso Decano de
Assuntos Administrativos, Sr. Pedro Paulo de Oliveira
Silva; Decano de Assuntos Estudantis, Sr. Carlos Luiz
Massard; Decano de Assuntos Financeiros, Sr. Eduardo
Mendes Callado; Sr. José Roberto Peres, que, como
já citei, representa aqui o Presidente da Embrapa, Sr.
Pedro Arraes, e que faz parte da nossa Mesa; Srªs Di-

retoras, Srs. Diretores da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro; acadêmico, nosso representante do
Diretório Central dos Estudantes, que tem uma grande trajetória de lutas, Cleber Vinícius Vitório da Silva;
demais autoridades presentes; minhas senhoras e
meus senhores que acompanham esta sessão neste
plenário e em todo o País, especialmente no Estado
do Rio de Janeiro, pela TV Senado e pela Rádio Senado, segundo o educador Anísio Teixeira, o motor que
faz a sociedade mover-se é a educação. Precisamos,
assim, considerar que a Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro vem ajudando a mover a história do
Estado e do País, há mais de um século.
Não sou historiador, sou político e tenho muita
honra de representar o Estado do Rio de Janeiro como
Senador da República, mas quero fazer aqui um breve
relato dessa história. Quem tem de falar, verdadeiramente, sobre essa história são os próprios membros da
comunidade universitária, e o vão fazer aqui. Voltamos
a 1910, quando teve início o processo de construção
do ambiente acadêmico que culminou na situação que
agora comemoramos.
Em 20 de outubro daquele ano foi formalmente
criada a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV), que entrou em atividade somente
em 1913 e foi extinta em 1934.
Em seu lugar foram constituídas três instituições
distintas: a Escola Nacional de Agronomia (ENA), a
Escola Nacional de Veterinária (ENV) e a Escola Nacional de Química, que em 1937 foi incorporada pela
Universidade do Brasil, hoje UFRJ. Essas instituições
foram decisivas para a superação do caráter fragmentário e diferenciado do ensino agrícola e veterinário,
existente ao longo do séc. XIX, para criação de um
espaço acadêmico de referência.
Em janeiro de 1944, a Universidade Rural é criada como um órgão do Centro Nacional de Ensino e
Pesquisas Agronômicas (CNEPA) e incorpora a ENA
e a ENV.
Em 1963, pelo Decreto nº 1.984, a Universidade Rural passou a denominar-se Universidade Rural
do Brasil.
Em 1967, surge a atual denominação: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o Decreto nº
60.731, de 19 de maio de 1967, que transferiu para o
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Ministério de Educação e Cultura os órgãos de ensino
do Ministério da Agricultura e estabeleceu nova denominação para as universidades transferidas.
Todavia, a criação da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária representa a origem da
Universidade Rural e, conforme deliberação do seu
Conselho Universitário, reconhecemos o dia 20 de
outubro de 1910 como nosso marco histórico original
e assim celebramos 100 anos de educação da ESAMV à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Ao longo desse período, da ESAMV à UFRRJ,
essa instituição que começou como referência nacional nas áreas de Agronomia e Veterinária, ampliou sua
atuação em ensino, pesquisa e extensão, em todas as
áreas do conhecimento, chegando, em 2010, à oferta
de 55 cursos de graduação, em diferentes modalidades, turnos e campi. Consolidou-se como centro de
excelência na área de pesquisa, com 18 cursos de
pós-graduação, 9 dos quais com mestrado e doutorado, além do primeiro doutorado binacional – Brasil/
Argentina, aprovado pela Capes/MEC.
Como disse há pouco, sou político e não historiador. Nesse momento histórico para a Rural, não é
possível esquecer que também se vive um momento
político especial para todas as demais instituições federais de ensino superior no Rio e no Brasil.
A expansão da Rede Federal de Educação Superior teve início em 2003 com a interiorização dos campi das universidades federais. Com isso, o número de
Municípios atendidos pelas universidades passou de
114, em 2003, para 237, até o ﬁnal de 2011. Desde o
início da expansão foram criadas 14 novas universidades e mais de 100 novos campi, que possibilitaram
a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de
graduação.
Com o Reuni – Programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais, respeitando
a autonomia universitária (nenhum Reitor de 2003 a
2010 foi nomeado sem ganhar a eleição, na forma de
lei, em sua Comunidade). O Presidente Lula, recém-doutorado honoris causa em Coimbra, deu uma aula
àqueles que questionavam o papel crucial da universidade pública do Brasil.
Hoje é lugar comum aﬁrmar que a escada para
o desenvolvimento é a inovação tecnológica, e as universidades públicas no Brasil são as grandes responsáveis pela pesquisa de base.
Porém, há pouco tempo (uma pequena turbulência para a história centenária da Rural), o papel
da universidade pública foi fortemente questionado,
reduzindo-se sua utilidade apenas à formação de
proﬁssionais e comparando-se sua efetividade com
a lógica e os indicadores de mercado. Digo isso com
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todo respeito às instituições privadas, que cumprem
papel importante e que também foram estimuladas
pelo ProUni e pelo Fies.
Porém, a universidade pública tem um papel
estratégico de constituir-se como referencial de qualidade e de modelos de formação para todo o sistema
educacional, além de responder pela maioria da formação em áreas de interesses econômico, social e
cultural (engenharias, agronomias, geologia, formação
de professores, etc.)
E também funcionam como agências de desenvolvimento, formulação de políticas públicas, incubadora de empresas e, com grande destaque, polos de
pesquisa e inovação tecnológica, além de auxiliar no
processo de integração nacional por sua capilaridade.
A Rural sempre teve experiência com campi avançados, como universidade “multicampi”, antes mesmo
do Reuni, que já havia instalado o campus avançado
de Macapá, no então território do Amapá, nas décadas
de 70 e 80, onde foram desenvolvidas atividades de
extensão e oferecidos cursos de graduação. Também
o Campus Experimental Leonel Miranda, situado no
Município de Campos de Goytacazes, desde o início
dos anos 90, está vinculado à Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro.
No ﬁnal dos anos 90, uma experiência de expansão associada a convênios com municipalidades levou
a Rural a oferecer turmas fora da sede, nas cidades
de Paracambi, Três Rios, Quatis, Nova Iguaçu e Volta
Redonda. Essa experiência teve curta duração, pois
era marcadamente instável, carecendo de uma política institucional que garantisse a qualidade do ensino
indissociada da pesquisa e extensão.
Foi com o Reuni que essa vocação da Rural se
consolidou. Após a sua criação pelo Consu, em 20 de
julho de 2005, ocorreu na unidade de Nova Iguaçu, em
17 de abril de 2006, a aula inaugural do novo campus,
recepcionando os primeiros 250 estudantes matriculados nos seis cursos de graduação do Instituto Multidisciplinar, nome do décimo instituto da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, e, em abril de 2010,
o Instituto Multidisciplinar, que já conta com mais de
dois mil estudantes matriculados nos 11 cursos de graduação presenciais – um a distância, dois mestrados,
três cursos de especialização e inúmeros projetos e
atividades de pesquisa e extensão –, vai ocupar o seu
campus deﬁnitivo.
Magníﬁco Reitor da Universidade Federal Fluminense, daqui a pouco vamos convidá-lo para compor
esta Mesa.
Tive oportunidade, como Deputado Federal eleito
em 2003 pelo Estado do Rio de Janeiro, de viver um
pouco essa história antes da criação do Instituto Mul-
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tidisciplinar de Nova Iguaçu, quando nós e o Reitor,
na gestão do Ministro da Educação Cristovam Buarque, através de uma emenda parlamentar – ainda não
era universidade federal – construímos, primeiro, um
consórcio entre a Universidade Federal Rural, Cefet e
UFF e abrimos três cursos em Nova Iguaçu. Foi com o
Reuni, já com o Ministro Fernando Haddad à frente, que
aquela experiência consorciada em três universidades
foi transformada, para grande satisfação minha como
Prefeito de Nova Iguaçu, em Instituto Multidisciplinar.
Deve dizer aos senhores que presenciei, em conversa com o povo, o que foi a mobilização pela criação
daquele campus em Nova Iguaçu. Quando se fala hoje
dessa nova classe média que surge no Brasil, eu devo
dizer aos senhores que não há nada que fale mais alto
para um pai trabalhador do que ver uma oportunidade
de seu ﬁlho entrar na universidade. Esse movimento
todo acabou culminando na universidade, e devo dizer
que, há mais de dez anos, antes da apresentação daquela emenda, existia um movimento extremamente
articulado no Município de Nova Iguaçu, com toda a
sociedade, igreja, assinaturas, abaixo-assinados, porque a cidade sentia que era importante nós termos um
campus da universidade pública ali naquela cidade.
Vejo com muita satisfação esse novo momento
das universidades públicas brasileiras. Eu fui Presidente da União Nacional dos Estudantes e conheço
todas as universidades públicas do Brasil e muitas das
universidades privadas. Inclusive, quero abrir um parênteses para dizer – e não é porque estou na frente
dos senhores – que a Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro é a mais bela do Brasil. Em segundo
lugar, está a Universidade Federal de Viçosa. A mais
bela entre todas, repito, é a Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, e falo com isenção porque viajei e
conheço todas, estive em todas participando, Vinícius,
do movimento estudantil.
Naquela época, nós observávamos uma composição diferente nas universidades públicas. Hoje começamos a ver, por várias políticas aplicadas, pela expansão das universidades públicas, pela política de cotas,
uma universidade diferente, com jovens negros, com
ﬁlhos de trabalhadores. Nós temos um novo momento.
Houve uma democratização do acesso à universidade pública brasileira. Talvez essa tenha sido uma das
grandes marcas do Governo do nosso Presidente Lula.
Tenho convicção de que isso fazia parte da estratégia.
A estratégia lançada pelo Governo do Presidente Lula era a construção deste País, transformar este
Brasil numa grande democracia popular. Houve 30 milhões de brasileiros que saíram da miséria, outros 30
milhões que entraram na classe média. Nós temos de
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transformar este País nessa grande democracia popular, e a universidade pública tem um grande papel.
Saí do meu texto original porque falamos de Nova
Iguaçu, mas volto, falando, para concluir, da história
da Universidade Rural em Três Rios, que teve início
em 1998, com a instalação do Colégio Entre Rios, dos
cursos de Ciências Econômicas e Administração, que
funcionavam como turmas fora da sede, ligadas ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais em Seropédica.
Em 2007, ocorreu a inclusão no Programa de
Expansão do Governo Federal e, em 2008, a criação
da unidade de Três Rios pelo CONSIU e, no ano seguinte, foi aprovada a denominação Instituto Três Rios,
a 11ª unidade da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro. Em 2010 está prevista a mudança para o
campus deﬁnitivo.
A centenária Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro hoje é uma universidade multicampi, com
sedes nos municípios de Seropédica, Nova Iguaçu,
Três Rios, Campos de Goytacazes e na cidade do Rio
de Janeiro. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro hoje tem cerca de doze mil alunos de graduação,
matriculados em 55 cursos de graduação; 1.240 alunos
de pós-graduação; mais de 750 professores efetivos,
sendo 99% com nível de mestrado ou doutorado; e 161
professores substitutos. O corpo docente atua em pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, em cursos
de graduação e de pós-graduação e em atividades de
extensão. Em 2009, a instituição ofereceu para acesso
3.450 vagas em cursos de graduação presenciais e 495
vagas em cursos a distância, pelo Consórcio Cederj.
Por ﬁm, outra nota digna de destaque para a
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Com
sua participação no Sistema de Seleção Uniﬁcada –
Sisu, utilizando o Enem, a Rural coloca-se novamente
como vanguarda, agora na democratização do acesso ao ensino superior público, traduzida em números
inquestionáveis:
– ingressantes com renda entre um e três salários mínimos: em 2009, 26,2%; em 2010, atinge 45,8%;
– ingressantes egressos de educação básica em
escola pública (bônus de 10% sobre a nota do Enem):
em 2009, 23,3%; em 2010, 63,2% – parabéns!
– ingressantes que não cursaram pré-vestibulares:
em 2009, 35,5%; em 2010, 48,7%.
Congratulo e parabenizo, assim, toda a comunidade da Rural e, lembrando novamente Anysio Teixeira, para quem a Educação é obra que nunca acaba,
encerro minha fala na certeza de que muitos Senadores, Reitores, Professores, Servidores e Estudantes
retornaram a este plenário para celebrar aniversários
e outros centenários desta instituição.

388

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Viva a Universidade Pública! Viva o Rio de Janeiro! Viva a Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro! (Palmas)
Quero anunciar aqui a presença de dois ilustres
Senadores: a Senadora Gleisi Hoffmann, cuja brilhante
atuação enche de orgulho esta Casa, e o nosso Senador Cristovam Buarque.
Eu conversava com o nosso Magníﬁco Reitor da
UnB e perguntava em que ano nosso Senador Cristovam tinha sido Reitor da Universidade de Brasília,
porque eu vivi isso. Eu não era Presidente da UNE
ainda, mas era estudante de Medicina na Paraíba, participava dos congressos e já admirava o hoje colega
Senador Cristovam Buarque naquela época. Hoje nós
somos liderados na matéria de educação pelo Senador
Cristovam, o que é motivo de grande prazer para nós.
O Senador Cristovam coloca a educação como eixo
central de seu mandato.
Eu quero dizer ao Senador Cristovam e à Senadora Gleisi que os dois estão inscritos e podem usar
da palavra a qualquer momento.
Eu queria registrar a presença do Professor Jorge
Guimarães, Presidente da Capes, e pedir-lhe desculpas pelo fato de a Mesa estar composta. Quero dizer
a V. Exª, porém, que se sinta participante desta Mesa.
Registro também a presença do nosso Magníﬁco
Reitor da Universidade Federal Fluminense, Professor
Roberto Salles. Muito obrigado. Sinta-se também prestigiado como participante desta Mesa.
Registro ainda a presença do nosso Magníﬁco
Reitor da UniRio, Professor Luiz Pedro Jutuca. Muito
obrigado por sua presença. Sinta-se também fazendo
parte desta Mesa.
Concedo agora a palavra ao nosso Magníﬁco
Reitor da Universidade Federal Rural, Professor Ricardo Motta Miranda.
O SR. RICARDO MOTTA MIRANDA – Cumprimento o Senador Lindbergh Farias, a quem dirijo uma
saudação especialíssima por esta iniciativa. Em seu
nome saúdo todos os Senadores que não estão aqui
presentes, o Presidente da Casa, Senador José Sarney, que assinou o convite para este evento.
Quero saudar os companheiros que fazem parte
desta Mesa: Magníﬁco Reitor José Geraldo de Sousa Júnior, Reitor da UnB; meu colega de turma José
Roberto Peres, que aqui representa o Presidente da
Embrapa Pedro Arraes, também egresso da Universidade Rural.
Fazem parte da Mesa, além de mim, José Roberto
Peres, que representa Pedro Arraes, egresso da Rural; o Deputado Zaqueu Teixeira, grande companheiro
nosso em vários momentos, momentos importantes,
principalmente lá em Nova Iguaçu, onde tivemos que
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superar algumas diﬁculdades para poder estar hoje
presentes em Nova Iguaçu com instalações próprias,
corpo docente próprio, servidores e técnicos contratados por concurso e um contingente de quase dois
mil alunos – só lá no campus de Nova Iguaçu, Instituto
Multidisciplinar.
Saúdo todos os meus companheiros Reitores aqui
presentes, especialmente o Professor Jutuca, que parabenizo publicamente por sua brilhante eleição – está
respondendo ainda pro tempore, mas em breve estará
tomando posse como Reitor eleito na Unirio. Cumprimento também Roberto Salles, grande companheiro
da UFF, e os companheiros do Rio de Janeiro.
Uma saudação muito especial dirijo também ao
nosso Professor Emérito da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro Jorge Guimarães, atual Presidente
da Capes. Muito nos honra a sua presença aqui, Jorge. Muito obrigado.
Uma saudação muito carinhosa e especial dirijo
ao Senador Cristovam Buarque e à Senadora Gleisi.
Muito envaidece a mim e a toda a comunidade da Rural a presença de V. Exªs neste momento. O Professor
Cristovam é, sem dúvida, uma referência para os gestores e uma referência para a prática política de quem
tem compromisso e responsabilidade com a educação
neste País. Seu pensamento é, sem sombra de dúvida,
como disse o Senador Lindbergh, liderança na área
de educação que se destaca e penetra com bastante
capilaridade por todo o Senado e entre todas as forças políticas. Senador Cristovam, é uma honra muito
grande tê-lo aqui neste momento.
Uma saudação muito carinhosa dirijo a todos os
nossos companheiros da Rural. Nós somos eleitos
em grupo. Nós temos uma prática política na Rural:
apresenta-se a candidatura de Reitor, Vice-Reitor e
a de seis Decanos. Apesar de o Senador Lindbergh
ter deixado pouco para eu falar da história da Rural –
quase tudo foi dito –, tenho a satisfação de comunicar
que a dinâmica da universidade atropelou um pouco o
brilhante documento apresentado, do qual, aliás, quero
ter uma cópia, porque ele junta a Rural de ontem, a de
hoje e projeta a de amanhã. Mas há um detalhe importante: a Rural aprovou e publicou no dia 3 de maio
– aprovou em dezembro, publicou e passou a valer a
partir de 3 de maio; hoje é dia 9, então, vale há uma
semana praticamente – o novo estatuto da universidade. Nesse novo estatuto, eles não são mais Decanos, são Pró-Reitores. Deixamos, portanto, de adotar
a nomenclatura, inspirada pela UnB, que constava do
estatuto que estava em vigor na Rural, nomenclatura
que era da época da ditadura. Havíamos incorporado
o nome “Decano”, mas agora nós temos os nossos
Pró-Reitores.
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Quero, a propósito, saudar aqui todos os membros da nossa administração, que foram eleitos junto
comigo: a Professora Ana Maria Dantas, Vice-Reitora;
o Professor Eduardo Mendes Callado, nosso Pró-Reitor
Financeiro; o Professor Pedro Paulo de Oliveira Silva,
Pró-Reitor de Assuntos Administrativos; o Professor
Carlos Luiz Massard, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis; a Professora Nídia Majerowicz, Pró-Reitora de
Graduação; a Professora Áurea Echevarria Aznar Neves Lima, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós Graduação;
e o Professor José Cláudio Souza Alves, Pró-Reitor
de Extensão. Essa equipe de oito membros foi eleita
e está desempenhando essa agradável, difícil, mas
apaixonante missão de conduzir essa nossa instituição,
que tem uma história bonita, uma história centenária
de origem, como disse aqui o nosso Senador Lindbergh, mas também uma história com muitos tropeços.
O Senador Lindbergh mencionou no histórico,
muito bem levantando aliás, que houve uma mudança
de nomes. Na realidade, a Rural, Lindbergh, foi criada
em 1910 e começou a funcionar em 1913. Foi criada
por um decreto de Nilo Peçanha, mas em 1915 ﬁcou
meio no exílio; foi uma reitoria no exílio, porque ela foi
interrompida durante quase um ano. O decreto que criou
a Universidade Rural criou também outras instituições
e organizou o ensino agrário no País. A Rural, para
compor seu corpo docente, nesses dois anos e meio,
de outubro de 1910 ao início de 1913, fez, primeira
vez, concurso público para professor e para servidor
técnico-administrativo da universidade. Isso fazia parte do estatuto de origem da universidade e do próprio
decreto que a criou. Foi um dos decretos mais parrudos, mais volumosos, esse decreto que criou a nossa
cellula mater, que é Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária – Esamv.
Vivendo este momento extremamente gratiﬁcante
de estar Reitor e podendo participar dessas comemorações centenárias, mas não posso deixar de mencionar que as diﬁculdades e as superações pelas quais
a Rural passou ao longo dos 100 anos continuam nos
estimulando e nos desaﬁando.
Também não posso deixar de aproveitar esta
oportunidade e trazer aqui duas questões que aﬂigem
a Universidade. São duas questões que a Universidade Rural está precisando que a opinião pública, que
as forças políticas, que a negociação e o bom senso
apontem para o caminho que nos trouxe até aqui e
que, certamente, vai-nos projetar ao Rural do futuro.
O Senador Lindbergh Farias lembrou o campus
avançado do Amapá e lembrou o nosso campus em
Campos dos Goytacazes, Estação Experimental Dr.
Leonel Miranda.
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Essa estação experimental foi criada quando
houve a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool, o
Planaçúcar. E houve a doação de uma área de uma
usina em Campos dos Goytacazes para o IAA. Quando
o instituto foi extinto – e essa doação foi feita anteriormente –, ele não doou ao IAA, mas à União. Quando
o IAA foi extinto, uma procuradora do instituto tomou a
iniciativa de fazer a devolução da União para a usina.
Isso aconteceu em 1990. De lá para cá, nunca
houve necessidade de haver qualquer tipo de ação.
Foi um erro, ocorreram problemas com relação à permanência da atividade lá, pois estava extinto. Assim,
a Rural absorveu a Estação Experimental Dr. Leonel
Miranda desde o primeiro momento, em 1990, e as
atividades nunca pararam. Ou seja, absorvemos e, por
meio de acordos, protocolos e comodatos, estamos
administrando aquela área.
Hoje, fazemos parte da Ridesa, a maior rede interuniversitária que existe na área de desenvolvimento
sucroalcooleiro, que detém 60% do material genético
da cana-de-açúcar plantada no Brasil.
Muito bem, como esse comodato vence agora no
ﬁnal do ano, há alguns meses, recebi do grupo empresarial que assumiu o controle da usina um documento
comunicando que, tendo em vista não haver mais interesse em renovar o comodato, vão despejar as atividades da Estação Experimental Dr. Leonel Miranda,
de onde ela funciona há pelo menos 40 anos, desde a
época do IAA, e, depois, quando a Rural a absorveu.
Então, peço aos Srs. Senadores, a todos presentes, a todos aqueles que repercutem essas questões...
A instituição centenária tem certeza da sua importância
para a sociedade e conﬁa nisso, como o Senador Lindbergh disse. Temos que funcionar como verdadeiras
agências de desenvolvimento local, regional e nacional. E funcionamos.
A própria retrospectiva que o Senador Lindbergh
apresentou mostra que a Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, hoje, projeta um futuro para onde
ele está presente com muito mais envolvimento, com
muito mais responsabilidade social do que ela demonstrou ao longo de toda essa história centenária.
E é assim mesmo, é assim que as coisas funcionam.
Essa mudança se dá em função das mobilizações, da
consciência da população.
E é assim que a Rural chega, em 2011, com 55
cursos, oferecendo vagas na graduação, com mais de
20 pós-graduações, com o primeiro doutorado binacional credenciado pela Capes – Ciência, Tecnologia
e Inovação em Agropecuária.
Voltei da Argentina ontem, onde temos uma parceria com a Universidade de Rio Cuarto, em Córdoba.
Somos também a primeira universidade no Brasil que
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adere a um grupo de universidades em práticas de
desenvolvimento sustentável, coordenado pela Universidade de Columbia, com mais 22 universidades
no Brasil inteiro. Temos parceira com a UniLúrio, em
Moçambique, e com algumas universidades aqui no
Brasil, como a Federal do Amapá, a UFMG e a UFRJ.
Enﬁm, a Rural é uma universidade que, como as
demais federais, vive um momento ímpar na sua história: grandes investimentos, reestruturação, expansão,
programas de governo que são verdadeiros programas
de Estado. E não podemos ﬁcar expostos a um risco
absurdo, o de desativar nossa atividade na indústria
sucroalcooleira, o desenvolvimento de pesquisas nesta
Rede Interuniversitária (Ridesa), por conta de erro que
aconteceu no passado. Estamos, obviamente, com uma
ação na Justiça que objetiva anular essa retrocessão,
feita equivocadamente há 20 anos.
Precisamos externar isso a todos e pedir o apoio,
no que for possível, para nossa resistência e para mais
uma superação da história mais que centenária da
nossa Universidade Rural. E outra questão que afeta
o campus mais lindo do Brasil, um dos mais lindos do
mundo, que o Senador Lindbergh também mencionou
na sua fala, é o Campus Seropédica. Sobre o Campus
Seropédica da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, eu seria suspeitíssimo para falar, porque fui
para lá com 17 anos, ﬁz Escola Agrícola, estou Reitor,
mas falo com toda a tranqüilidade: é realmente não só
o campus mais lindo do ponto de vista paisagístico e
arquitetônico, mas é um ambiente... Eu costumo dizer
que quem passa pela Rural carrega o DNA da Rural
no sangue.
Meu companheiro de turma José Roberto – a
gente ﬁca se segurando para não falar apelido, porque a gente tem a cultura do apelido – viveu isso na
Rural, vivendo intensamente, como eu costumo dizer.
Não só estudando lá, mas dormindo no alojamento,
comendo no bandejão, passando mal por alguma razão, sendo tratado no posto médico, namorando por
lá, brigando por lá, e vivendo, vivendo intensamente,
tendo uma lição de vida. Coincidência ele estar aqui
hoje, representando Pedro Arraes, estar à Mesa comigo. José Roberto representa isso que costumo dizer
nas formaturas: quem passa pela Rural leva o DNA da
Rural para sempre, e quem passa pela Rural encontra
a Rural em todos os lugares.
O Campus Seropédica permite isso. Oferecemos
vagas para 2.200 estudantes. Oferecemos cerca de
5.000 a 6.000 refeições por dia no nosso Restaurante
Universitário. Criamos um programa de produção integrada de ensino, pesquisa e extensão que mantém
autossuﬁciência para grande parte dos itens produzidos, trabalhados e oferecidos no Restaurante Univer-
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sitário. Estamos criando um Restaurante Universitário
em Nova Iguaçu, vamos criar em Três Rios. A Rural
não perde essa característica de ser o maior programa
proporcional de assistência estudantil do Brasil, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso, meu
querido Senador Lindbergh, está ameaçado.
O Campus Seropédica tem suas atividades ﬁns
de ensino, pesquisa e extensão, de forma indissociável, comprometidas pela presença do que se chama,
vulgarmente, de lixão. Sabemos que, tecnicamente,
não é. E não somos contra aterro sanitário. Sabemos
que aterro sanitário é um passo avante da irresponsabilidade que é Municípios terem lixões a céu aberto
sem nenhum tipo de cuidado. Mas é inadmissível que
se coloque em cima de um aquífero, o aquífero Piranema, que tem atividades envolvidas... Nós somos a
primeira universidade brasileira parceira num programa internacional de práticas para o desenvolvimento
sustentável e temos a incoerência de ter, na nossa
vizinhança, uma CTR que foi instalada recentemente
e implantada agora, cuja tecnologia não garante segurança. Esse é o xis da questão.
Oferecemos, desde 2008, alternativas. Escrevemos documentos para todas as autoridades: Governador do Estado, prefeito, secretarias; enﬁm, todos os
órgãos envolvidos. E, ao longo desse tempo, temos,
permanentemente, desenvolvido trabalhos, oferecido
nossos dados: os trabalhos, os resultados, as publicações, que têm sido utilizados por várias ações judiciais. Mas, infelizmente, nada tem logrado êxito, e as
atividades começaram.
O que queremos nesse momento é defender o
exercício da atividade-ﬁm da instituição centenária, no
campus mais lindo do Brasil, e interromper, de imediato, as atividades da CTR Santa Rosa, da Central de
Tratamento de Resíduos Santa Rosa, que é na vizinhança da nossa Universidade.
Estamos entrando com uma ação. Nosso procurador. Finalmente, está concluindo, agora, esses
dias, um estudo delicado, cuidadoso, para não cair
em alguma ﬁgura jurídica que comprometa, que postergue a decisão judicial. Estamos entrando com uma
ação especíﬁca, por conta de ser uma atividade que
vai contra a previsão constitucional de preservação
do meio ambiente, devido à presença da CTR. E que
vai contra também o direito de vizinhança. Nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro não pode
deixar de exercer seu dever constitucional de praticar
ensino, pesquisa e extensão de forma dissociada e
de referência em várias áreas de conhecimento, como
é a área ambiental; como é a de ciência, tecnologia,
inovação e agropecuária; como são as áreas das ciências humanas e sociais, bem como todas as áreas
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do conhecimento. Os nossos 55 cursos ofertados, que
congregam 37 proﬁssões, não podem estar em cheque
nesse momento.
Então, para não fugir à tradição de lutas e de superações, contornando, batendo de frente com a adversidade, ao longo dos seus 100 anos de origem, no
seu 1º ano do 2º centenário, nossa Universidade está
com esse combate, que é o combate pelo direito de
ter mais 100 anos e ter mais centenários, em Seropédica, em Campos e onde a Universidade Rural estiver.
Então, estamos com ações judiciais, precisamos
do apoio das forças políticas e administrativas do País
para que possamos cumprir a nossa missão e fazer
aquilo que Jorge Guimarães conhece bem, nosso
professor emérito, ex-professor da universidade, que
estudou na universidade em uma época. Vários que
estão aqui passaram pela universidade. O professor
Roberto Sales fez o doutorado dele, ou parte do doutorado dele na nossa universidade.
Além dos outros já citados, vários membros da
administração e estudantes aqui presentes vivem intensamente isso que José Roberto, meu colega, viveu, esse negócio de estar lá, vivendo e aprendendo,
quer dizer, não é só uma universidade em que você
aprende Agronomia, Veterinária, Zootécnica, Administração, Economia, Pedagogia, ou faz graduação,
pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.
Temos ensino fundamental no Caic, temos nível médio
no Colégio Técnico da Universidade Rural, com vários
cursos técnicos, e temos 55 cursos que oferecem vagas
à população brasileira e com convênios internacionais
com países africanos, com países latinos.
Um detalhe: um número precisa crescer nesse
relato, de que quero uma cópia, porque está muito
bem feito. Um número recente: em 2011, 80% dos
ingressantes pelo Enem/Sisu foram oriundos de escola pública. A Rural está fazendo – 60% em 2010;
em 2011, 80% -, por meio das políticas aﬁrmativas,
o acesso da realidade social do País à universidade
pública de qualidade.
Tenho certeza de que nada vai ameaçar a trajetória da universidade e, para isso, conto com o apoio
de V. Exªs.
Agradeço, em nome de toda a comunidade, a
oportunidade que o Senador Lindbergh nos deu.
Nesse momento, alguns amigos meus do meio
acadêmico comentaram: “Ricardo, mas não era para
ter sido feita essa sessão no ano passado, em 2010?
Aﬁnal de contas, completou 100 anos em 2010.” Não,
é aquela coisa: Deus escreve certo por linhas tortas.
Estamos no momento adequado, porque é o momento em que a Rural está precisando do apoio do
Congresso Nacional, está precisando do Senado, está
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precisando das forças políticas, está precisando das
parcerias para superar esse inferno astral que estamos
vivendo. E não estou falando de maneira emocionada,
de maneira passional, não. Estou falando com muita
responsabilidade. É muita responsabilidade, para cada
um de nós que vive este momento, saber enfrentá-lo.
Mais uma vez: não somos contra aterro sanitário
com tecnologia adequada; não somos contra deﬁnir
lugares adequados. Nós somos radicalmente contra
levar o lixo de toda uma região urbana como o Rio de
Janeiro para um local como aquele, em cima de um
aquífero, em uma região que tem uma universidade
com o perﬁl e com a história da Universidade Rural.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado e parabéns ao nosso Magníﬁco Reitor Ricardo Motta Miranda.
Passo a palavra, imediatamente, ao nosso Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Bom-dia a cada uma e a cada um.
Meus cumprimentos iniciais ao Senador Lindbergh
Farias pela iniciativa; em segundo lugar, obviamente,
ao meu chefe, José Geraldo de Sousa que, como reitor
da UnB, a que eu sou, até hoje, ligado, é meu chefe.
Quero cumprimentar, também, o Sr. Ricardo Motta Miranda, a Srª Ana Maria Dantas e quero fazer um
cumprimento especial, dos que estão aqui, ao Jorge,
companheiro por muito tempo nas lutas universitárias.
Eu sinto, Lindbergh e reitor, uma certa inveja.
Uma inveja boa. A inveja de que a nossa universidade, a UnB, agora é que vai fazer 50 anos, mas, se eu
for por aí, sentirei inveja também dos países latino-americanos, que têm universidades com 400 anos,
sem falar dos países europeus, que têm universidades
com quase mil anos.
Demoramos muito para construir universidades
no Brasil e, hoje, temos até uma discussão sobre qual
é a mais antiga. A Senadora Gleisi me perguntou se a
mais antiga não é a Universidade do Paraná. De fato,
alguns assim consideram, sobretudo os paranaenses,
é verdade.
Eu poderia dizer, também, que a escola onde
estudei Engenharia foi criada em 1905, mas não era
uma universidade. Dá para dizer, sim, que vocês, da
Universidade Rural do Rio de Janeiro, têm mais tempo que as outras, pela origem, como se iniciou no Rio
de Janeiro, em 1922, quando – sobre isso é triste a
gente pensar – o rei da Bélgica veio ao Brasil e uma
das coisas que foram exigidas no protocolo era que
ele recebesse um título de Doutor honoris causa. Aí,
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criaram a Universidade do Rio de Janeiro, juntando os
cursos que já existiam.
Por isso, essa inveja boa, mas, ao mesmo tempo,
orgulho por ver uma instituição universitária – e sou
uma pessoa da universidade, que estou no Congresso
mas sou, na verdade, da universidade – que sobreviveu, cresceu e melhorou ao longo de 100 anos. Isso
justiﬁca, Senador Lindbergh, a homenagem que o senhor tomou a iniciativa de prestarmos aqui, no Senado.
Eu gostei muito de ouvir o reitor dizer que, agora,
é a luta pelos próximos 100 anos. É isso que temos de
fazer numa instituição e, nesses próximos 100 anos,
além de manter a memória do passado e o reconhecimento a todos que ﬁzeram essa instituição centenária, creio que vamos ter de dar dois passos: um, que a
gente pode dizer que é adiante, e outro que será para
trás, no sentido do processo educacional.
Para adiante é porque nossas universidades vão
ter de ser muito mais, daqui para a frente, que formadoras de mão de obra de alta qualiﬁcação. Elas deverão ser, também, produtoras de conhecimento por
meio da ciência e da tecnologia. Nós já estamos assim.
Nossas universidades já conseguem dar esse passo,
já deram esse passo, muitas delas, mas, daqui para a
frente, cada vez mais, especialmente as universidades
que trabalham com o problema da alimentação, como
também aquelas que trabalham com energia, como
aquelas que trabalha com a desigualdade social, que
são os temas fundamentais que vão orientar o século
XXI, buscando-se a sua solução.
A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
tem essa característica. O seu lado é o da produção
do conhecimento para um dos problemas centrais que
vamos viver. Daqui para a frente, não vai ter como fazer
a economia avançar se as universidades não participarem desse processo.
Dois anos atrás, eu estava em uma cidadezinha
de Alagoas chamada Maragogi, numa praia, e dois
senhores foram apresentados a mim pelo dono do
restaurante. Disseram-me que eram investidores, mas
que tinham desistido de investir em Alagoas porque
não encontraram mão de obra qualiﬁcada. Perguntei
qual era a área em que eles investiam e, para minha
surpresa total, eles investiam em criação de cavalos.
Eu até perguntei qual era a qualiﬁcação de que precisavam os vaqueiros. Eu não tinha o direito de fazer a
pergunta, mas ele me disse: “Nossos cavalos custam
dois, três, quatro milhões de reais. Nós não os deixamos nas mãos de pessoas que não tenham formação
veterinária e que não saibam ler a bula do remédio
em inglês, porque nossos remédios são importados”.
Isso mostra duas coisas: uma é que a gente ainda não está produzindo os remédios na quantidade e
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com a qualidade necessária para que a bula venha
em português; a segunda é a exigência de mão de
obra de alta qualiﬁcação, mesmo em um setor que,
tradicionalmente, é de mão de obra sem qualiﬁcação.
Ele disse mais: “Nossos cavalos são acompanhados em tempo real: quanto saltam, quanto comem, que
remédio tomam. Precisamos de pessoas que tenham
familiaridade com o computador e com os nossos softwares.” E disse mais: “Nós fazemos os investimentos,
voltamos para a Europa e administramos de lá”.
Então, uma parte considerável da mão de obra é
de alta qualiﬁcação. Apenas alguns, obviamente, trabalham com baixa qualiﬁcação.
É aí que entra o papel da universidade, e de uma
universidade que trabalha com o setor rural, daí esse
exemplo que venho citando muitas vezes, desses investidores que desistiram de Alagoas. Não sei se desistiram do Brasil, porque é provável que, em outras
áreas, ainda encontrem mão de obra qualiﬁcada para
isso, até não é por que ela não exista, mas ela é em
número pequeno, e aí ele não conseguiria trabalhar
no seu haras, como ele disse.
Então, o primeiro salto é adiante. Tem que ir ao
conhecimento e não só à formação pela transmissão
do conhecimento já consolidado.
Nossos centros de ensino têm que ser cada vez
mais centros também de pesquisas, de produção do
conhecimento. E o outro, como eu disse, em vez de ser
para frente, é para trás. Não vamos ter as universidades com a maior qualidade que a gente quer enquanto
não tivermos todas as crianças concluindo o ensino
médio e todo ensino médio de alta qualidade. Isso que
– confesso –, às vezes, tenho diﬁculdade de convencer
o meio universitário. Cada estudante universitário que
passou por um curso médio de má qualidade gera um
peso na instituição universitária e ele puxa para baixo a qualidade. Aqui mesmo, Reitor José Geraldo, no
nosso curso de Engenharia, está-se ensinando matemática para rever o que os alunos não aprenderam
no ensino médio. Isso puxa a universidade para baixo.
Tem que ser de alta qualidade o ensino médio. Agora,
não basta isso, é preciso que seja para todos. Porque
cada pessoa, Senadora Gleisi, que não teve a chance de estudar pode ter sido um gênio perdido. A gente
esquece que um curso médio de alta qualidade para
poucos perdeu a qualidade dos que ﬁcaram de fora.
Somos campeões mundiais de futebol e temos
os melhores craques porque todos jogam bola desde
os quatro anos, e a bola é redonda para todos. Felizmente a elite brasileira não teve a ideia de fazer bola
quadrada para os pobres, mas teve a ideia de fazer
escola quadrada para os pobres e escolas redondas
só para eles. Isso leva a um desperdício de dois terços
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de nossos cérebros que não concluem o ensino médio.
E eu diria que, mais a metade dos trinta e quatro que
terminam o ensino médio, desperdiçados, porque foi
um ensino médio sem boa qualidade.
A universidade, nesses próximos 100 anos, Reitor
– o senhor estava preocupado –, a meu ver, tem que
lutar dentro dela para dar esse salto adiante no que se
refere à alta qualidade na ciência e na tecnologia. Deve
também, no ponto de vista político, ser um instrumento
de luta para que, neste País, não haja um analfabeto,
porque os 14 milhões de analfabetos que temos hoje
poderiam ter sido gênios. Muito diﬁcilmente o serão
sem alfabetização. E a luta para que a escola pública
de qualidade seja para todos e, se possível, tão iguais
como são as bolas de futebol. Considero que isso não
vai ser possível, sei que é polêmico, se não ﬁzermos
a federalização da educação de base. Não vejo como
ter escolas iguais em Axixá, no Maranhão, com uma
renda per capita de R$2 mil, e aqui em Brasília, onde
a renda per capita chega a mais de R$30 mil. Não há
como! E não nos esqueçamos de que, aqui em Brasília, com a renda per capita alta, todas as escolas são
ﬁnanciadas quase integralmente pelo Governo Federal.
Por que, aqui em Brasília, nossas crianças têm direito
a ter escola federal, com tudo pago pelo Governo Federal – era tudo pago; depois que fui Governador, começamos a ter de colocar dinheiro do Governo Distrito
Federal também – e as de outras cidades não têm?
Por que temos quase 300 escolas federais de ensino
médio, incluindo aí as técnicas, os colégios de aplicação, o Colégio Pedro II e as escolas militares, que
têm a melhor média do Ideb? As pessoas acham que
a melhor média do Ideb é das particulares. Não o foi
no ano passado, que foi das federais. Se você escolher uma escola isolada, é possível que uma particular
seja melhor do que todas, mas a média das particulares está abaixo da média das federais, e essas duas
estão muito acima das municipais, que estão acima
das estaduais, por incrível que pareça.
Não vejo outra saída a não ser caminharmos
para um processo de criarmos uma carreira nacional
do magistério. Na verdade, seria pegar a carreira do
Pedro II, ou dos colégios de aplicação, ou dos colégios militares – quando falo em colégios militares, não
falo colégio da carreira de militar; falo desses colégios
dirigidos por militares que recebem todos os alunos –
e a transformarmos em uma carreira que se espalhe
pelo Brasil.
Também não defendo aqui que, amanhã, se faça
um ato dizendo que todo professor municipal e estadual passa a ser federal. Isso não resolveria nenhum
problema.
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A minha proposta é de que a gente passe a implantar essas escolas federais em um ritmo que, em
20 anos – vejam que sou modesto – chegaria a todo
o Brasil. Cem mil novos professores federais por ano,
concentrados todos eles, Senadora Gleisi, nas mesmas cidades, porque, se espalhá-los pelo Brasil, eles
se perdem, com um salário que, comparado com os
de outras entidades, não seria tão alto:R$ 5 mil. Mesmo assim, comparado com a média, é muito alto para
o Brasil.
Estes 100 mil concentrados em 250 cidades de
porte médio, atendendo três milhões de crianças em
10 mil escolas. Depois, mais 100 mil professores, mais
três milhões de crianças, mais 10 mil escolas, mais
250 cidades. Levaríamos 20 anos para chegar às 5,5
mil cidades, 60 milhões de crianças, 200 mil escolas,
dois milhões de professores. É claro que os professores
atuais fariam concurso para virarem professores federais. Os que passassem seriam absorvidos; os outros
ﬁcariam numa carreira paralela durante algum tempo.
Não vejo outra saída para dar um salto educacional a não ser esse.
Estamos melhorando em educação. É falso dizer
que o Brasil está piorando. Mas estamos melhorando
numa tendência linear, enquanto que as exigências
estão crescendo numa tendência exponencial. Por
isso, apesar de melhorar, todos sabem que faltam oito
milhões de proﬁssionais de nível técnico na economia
brasileira.
A Presidenta Dilma vai fazer um grande esforço
nesse sentido, continuando o que o Presidente Lula
começou, que foi a implantação de mais escolas técnicas. Mas temo que elas não darão certo suﬁcientemente, porque os alunos que entrarão nelas no ensino
médio não tiveram um ensino fundamental de qualidade. Sem um bom ensino fundamental, é difícil virar
um bom proﬁssional no mundo de hoje.
Essa é a luta que, acho, a universidade poderia
ingressar: política, Como ﬁzemos a campanha das
Diretas, como ﬁzemos a campanha da anistia, como
ﬁzemos a campanha da liberdade de Imprensa, temos
de fazer a grande campanha da revolução pela educação. Revolução, não evolução apenas.
Claro que, se a gente faz uma revolução nessas
cidades que citei, transformando todas as escolas
em federais, em horário integral, com equipamentos
mais modernos, professores bem-remunerados, bem
dedicados, às outras, a gente iria fazendo um esforço
para melhorar também, como já vimos fazendo e até
um pouco melhor. Não abandonaríamos as outras, até
por que, para fazer no Brasil inteiro, não há recursos.
E os recursos não seriam apenas ﬁnanceiros, os R$7
bilhões de que precisaríamos a cada ano, R$7 bilhões,
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depois R$14 bilhões, R$21 bilhões, é por que não temos jovens querendo ser professores com competência para sê-lo. Não temos. Se amanhã, passarmos o
salário para R$10 mil por mês, não teremos o número
de candidatos necessários. Pior: entre os candidatos,
uma boa parte não tem vocação.
Saibam que hoje um problema da Polícia Federal
é que, graças aos altos salários, contrataram pessoas
de alta qualiﬁcação, mas sem vocação. Então, entram
na carreira e começam a fazer outros concursos para
mudar de ramo, para mudar de atividade. Não vale a
pena também aumentar os salários e trazer gente sem
vocação. Ainda menos sem qualiﬁcação. Mas isso é
possível. Mas falta uma grande luta. Falta uma grande
luta de um partido que eu diria que é o partido educacionista, que não é um partido organizado. Aliás, as
grandes mudanças no Brasil vieram de partidos que
não existiam. O partido abolicionista não existia. Era um
partido transversal aos três daquela época. Quando eu
falo em partido educacionista, eu falo transversalmente,
entre as siglas que temos hoje. Eu considero que, aqui,
a Senadora Gleisi, o Senador Lindbergh e eu somos
do partido educacionista, independente de estamos
em siglas diferentes. Mas as universidades têm obrigação, todas elas, de estarem envolvidas nessa luta.
É isso, Sr. Reitor, que eu queria aqui falar: felicitar
toda a comunidade da Universidade pela luta que fez
em manter e crescer nesses 100 anos, pelo pioneirismo no passado e, ao mesmo tempo, o desaﬁo de que
sejamos pioneiros do futuro, por meio do avanço da
universidade, dentro dela, para, cada vez mais, ser
de ponta na ciência e tecnologia, e o pioneirismo de
lutarmos agora por aquilo que a gente precisa: escola
igual para todos.
Houve um tempo em que, para mim, o socialismo era tirar o capital do capitalista e dar para o trabalhador. Socialismo, para mim, hoje, é pegar o ﬁlho
do trabalhador e botar na escola do ﬁlho do patrão.
Só que para isso a gente precisa ter 200 mil escolas,
não bastam apenas as escolas onde estudam hoje os
ﬁlhos dos ricos.
Mas isso é possível. Desde que a gente não imagine que faz de um dia para o outro. Mas precisa saber
qual a estratégia para chegar lá. A estratégia existe,
aliás as estratégias existem, falta é uma luta política
ﬁrme para conseguir levar isso adiante. Eu gostaria de
ver a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ser
vanguarda também nessa luta política.
Um grande abraço para todos da comunidade,
parabéns ao Senador Lindbergh, e muito obrigado a
vocês por estarem aqui, numa sessão que é muito
mais gratiﬁcante para mim do que a maior parte das
sessões que temos nesta Casa.
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Um grande abraço e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado.
Quero agradecer ao Senador Cristovam Buarque,
que abrilhanta esse dia, essa homenagem à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Acho que depois
desse pronunciamento, já temos um motivo de fazer
uma publicação desta sessão, e fazer o convite – não
sou o Magníﬁco Reitor, mas tomo a liberdade, como
Senador do Rio de Janeiro, de fazer o convite – para
visitar a Universidade Federal Rural.
Senadora Gleisi, vocês vão ter oportunidade de
ver que não é bairrismo nosso falar que é a mais bonita das universidades. Mas de fato eu...
O SR. RICARDO MOTTA MIRANDA – Melhor
relações públicas do que você é impossível.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Mas é verdade. Não estou falando para homenagear, porque estou aqui. Eu já tinha falado que
conhecia todas as universidades e, de fato, a Universidade Rural... E a segunda, eu diria, é a Universidade
Federal de Viçosa, que também é belíssima.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/ PDT –
DF) – Precisa levá-lo à UnB.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Eu conheço. Conheço de tantas manifestações, de tantas mobilizações estudantis. Estudei na
UnB, que é uma universidade fantástica, com uma história fantástica, inclusive de resistência democrática.
Muito obrigado, Senador. Falo de coração, agradecendo a sua participação nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh. Bloco/PT – RJ)
– Passo imediatamente a palavra para a nossa Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Bom-dia a todos e a todas. Quero aqui fazer
uma saudação mesmo, primeiro, ao Senador Lindbergh
por esta sessão homenageando a nossa Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Não é porque eu não sou
carioca que também não me sinto pertencer a essa
instituição.
Saúdo o Senador Cristovam, por quem tenho
grande admiração. Eu sempre digo que ele é o nosso
condutor da utopia educacional. Utopia não no sentido
do inatingível, mas daquela linha no horizonte que, a
cada passo que avançamos, nos convida a avançar
mais. E o Senador Cristovam tem feito nesta Casa
exatamente esse papel, chamando a atenção para
que comemoremos avanços mas não nos esqueçamos de que temos de avançar cada vez mais na área
educacional.
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Saúdo o Reitor Ricardo Miranda, que hoje está
aqui representando toda a Universidade Federal do Rio
de Janeiro, na pessoa de quem quero saudar todos os
docentes, professores, alunos dessa Universidade e
parabenizá-los pelos cem anos – controversos, é claro, porque eu vou defender aqui que a mais antiga é
a Universidade Federal do Paraná.
Eu estava até brincando, porque quando vocês
falavam da beleza do campus, eu disse: é impossível
um campus ser mais bonito do que o campus sede da
Universidade Federal do Paraná, que é muito bonito
também. Mas essa é uma concorrência boa!
Quero saudar também o nosso Reitor da Universidade de Brasília, Sr. José Geraldo. É um prazer
tê-lo aqui.
Sentimos muito orgulho de participar de uma
sessão como esta, que mostra que temos instituições
sólidas em nosso País. Apesar de todas as diﬁculdades, de todos os problemas, no decorrer da história,
são instituições que se ﬁrmaram e que são referência na educação brasileira. Então eu ﬁco feliz com a
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal do Paraná, com a Universidade de
Brasília, enﬁm, com todas as instituições federais de
ensino. Nós sentimos muito orgulho.
E, como disse o Senador Cristovam, avançamos muito nesse período e devemos avançar mais,
com certeza.
O Governo do Presidente Lula foi um governo
de marco no fortalecimento das instituições federais
de ensino. Aliás, no conjunto da educação. Saímos de
um orçamento de R$24 bilhões do MEC para um orçamento de quase R$60 bilhões em 2010. Isso mostra a
importância que o governo deu à área educacional. Foi
o orçamento que mais cresceu em relação a todos os
orçamentos da União, inclusive o das universidades,
que, se compararmos 2010 a 2005, teve quase 120%
de aumento.
Claro que precisamos mais. Mas eu acho que isso
mostra a vontade que teve o Governo do Presidente
Lula, como ele sempre dizia, um homem sem ensino
superior, de investir naquilo que faz o diferencial do desenvolvimento do nosso País. Então, isso é muito legal.
E ﬁquei muito feliz porque o primeiro pronunciamento da Presidenta Dilma, em cadeia de rádio e TV,
foi sobre a educação, saudando a volta às aulas e colocando a educação como o centro do seu mandato.
Isso faz muita diferença e toda a importância.
Então, é claro que comemoramos os 14 novos
campi que tivemos em todo o País. Só no Paraná, Senador Lindbergh, ﬁcamos com a gloriosa Universidade
Federal do Paraná por quase 90 anos sendo a única
instituição federal de ensino no Estado. No Governo

395

Maio de 2011

do Presidente Lula, conquistamos mais três universidades: a Universidade Federal Tecnológica, a Universidade Federal da Fronteira Sul, campus interiorizado,
e a Unila – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, cujo campus estamos inaugurando agora.
É a primeira universidade que o Brasil faz em cooperação com a América Latina. Cinquenta por cento das
suas vagas são para estudantes latino-americanos.
Isso é muito importante também para o nosso Estado
e para o nosso País.
São 128 novos campi de universidades federais
em todo o País, com interiorização, contratação de professores, valorização. O Reuni é um grande programa
que trouxe às nossas universidades a importância que
elas precisavam ter. E o MEC disse que chegaremos
a 2012 com mais de um milhão de alunos nas universidades federais. Isto também é de grande impacto.
É óbvio que nós precisamos de mais. Como disse o Senador Cristovam, temos um País em pleno
desenvolvimento, temos carência de proﬁssionais. E,
com certeza, são as nossas universidades os celeiros
de formação e capacitação. E aí é investir na educação não em partes, mas como um processo, ou seja,
a educação é processo. É da pré-escola, da creche à
universidade.
Ficamos muito felizes de termos também um programa que pretende, até 2014, universalizar as creches, universalizar a educação infantil, ou seja, toda
a demanda de educação infantil será coberta neste
País. Se conseguirmos isso, com certeza, o impacto
na universidade, que é a ponta, tanto na graduação
quanto na pós-graduação, vai ser muito diferente do
que vivenciamos até agora.
Então, vim aqui para parabenizar, para felicitar e
para dizer que ﬁcamos muito felizes de participar de
uma sessão como esta, porque evidencia os valores
que nós temos na educação brasileira.
Parabenizo os reitores, todo o corpo docente e de
trabalhadores, porque quem faz o dia a dia das nossas
universidades são vocês, com todos os problemas e
desaﬁos que acontecem lá.
Queremos estar aqui à disposição. O Senador
Lindbergh pode contar comigo nessa luta da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre o centro de
tratamento de resíduos em cima do Aquífero, que é
muito preocupante. Vamos, com certeza, ter essa situação como objeto de debate nosso aqui no Senado
da República.
Então, parabéns! Que possamos comemorar aqui
muitos e muitos anos de vida das nossas universidades.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Agradecemos muito a participação e o pro-
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nunciamento da Senadora Gleisi Hoffmann, que falou
sobre o que eu já havia tocado em meu pronunciamento: os avanços de 2003 a 2010. Falou também de três
novas universidades federais no Estado do Paraná,
que tem muitas universidades estaduais. Eu conheço,
por exemplo, o campus da UEL (Universidade Estadual
de Londrina) e o da UEM (Universidade Estadual de
Maringá). Mas há mais duas estaduais.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Temos 12 universidades.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Doze universidades estaduais.
Muito obrigado, Senadora, por sua presença
prestigiando a Universidade Rural do nosso Estado
do Rio de Janeiro.
Quero dizer que está presente nesta sessão o
Senador Suplente do Presidente Sarney, Jorge Nova
da Costa, que também é ex-aluno da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vou
ofertar a palavra a S. Exª, mas antes quero passar a
palavra ao nosso Magníﬁco Professor Reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Sousa Júnior.
O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUSA JÚNIOR
– Muito obrigado, Senador Lindbergh Farias, pela
honra de receber a palavra nesta sessão de homenagem, de sua iniciativa, que celebra, como vimos, uma
das instituições mais representantivas do movimento
brasileiro de criação de sua universidade pública, sua
universidade federal.
Quero cumprimentar o Reitor Ricardo Miranda
e os demais membros da Mesa, os Reitores aqui presentes, Roberto Salles e Luiz Pedro Jutuca; também
a Senadora Gleisi Hoffmann, o Senador Cristovam
Buarque, o Presidente da Capes, Jorge Guimarães;
e toda a comunidade representando a Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, a representação estudantil e dos servidores.
Os discursos anteriores dão a medida do alto
signiﬁcado do quanto essa instituição é uma referência
para o processo de formação da universidade brasileira. Como foi dito aqui, embora na América do Sul as
universidades já sejam do século XVI, muitas sendo
referência do projeto de formação do nosso continente, e ainda que no plano colonial tivesse a medida da
necessidade da educação superior para consolidar os
quadros necessários ao desenvolvimento – universidades como São Marcos, no Peru; Santo Domingos, no
México; e, mesmo mais recentemente, universidades
que tiveram um balizamento importante para marcar a
característica de um padrão universitário sul-americano
que pudesse caracterizar a importância da universidade nesse processo, como o Movimento de Córdoba,
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na Argentina –, a nossa não é negligenciada nessa
experiência.
Como sabemos, houve muitos projetos para criar
a universidade. Os inconﬁdentes tinham um projeto
de universidade. Mas a resistência colonial aqui criou
obstáculos quase intransponíveis, que só foram superados quando, na Constituinte de 1823, se colocou
o projeto da universidade. E mesmo aí frustrado, porque, do debate para a sua criação, o máximo que tivemos foi a criação dos dois cursos jurídicos de 1827,
em Olinda e em São Paulo. É verdade que frustrando
o projeto de universidade, mas inserindo na criação
desses dois cursos o modelo universal de formação
dos quadros para o Estado, da diplomacia, da magistratura, e o embrião daquilo que depois viria a ser a
universidade brasileira.
Então, não é pouco celebrar 100 anos nesse
contexto. Se somos retardatários no processo de criação da universidade, essa marca centenária é muito
signiﬁcativa. E ela traduz, no experimento especíﬁco
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o
que melhor podemos consolidar como projeto e como
aspiração nacional. Então, é digno de ser celebrado
esse centenário. É uma honra poder estar nesta mesa,
quase com o dever de anﬁtrião, porque é a universidade da capital, e com o dever de membro de uma
comunidade que, como foi dito aqui hoje, se esforça
como projeto nacional para consolidar a universidade
pública brasileira.
Gostaria também de celebrar o que foi dito aqui,
todos os esforços que estão sendo feitos para essa
consolidação, os grandes programas, como o Reuni,
os programas que a Capes vem desenvolvendo, não
só do ponto de vista do ﬁnanciamento da formação de
grandes pesquisadores, mas também da formação de
professores e da elevação da qualidade dos alunos de
graduação. Na última reunião da Andifes, o professor
Jorge Guimarães apontou uma série de novos programas com esse apoio.
Especialmente, quero lembrar – e creio que esta
é uma luta em que o Senador Lindbergh tem sido uma
liderança – que é importante, neste momento, avançarmos para além dos programas de governo, para
criarmos uma base de Estado, no sentido de consolidarmos esse avanço e a sustentabilidade das universidades públicas e da educação, de um modo geral.
Sem dúvida, o programa Reuni e outros que alcançam
todas as dimensões da educação superior permitiram
esse grande salto.
Hoje celebramos a expansão das universidades,
sua interiorização. Até aqui na UnB já estamos com
três novos campi, no que podemos chamar de interiorização no Distrito Federal – se é que podemos chamar
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assim –, estamos presentes nas cidades do Gama, de
Ceilândia e de Planaltina. Mas é importante que lancemos as balizas para uma sustentabilidade que vá
além dos governos.
Então, sei da sua luta, por exemplo, na deﬁnição
dos fundos decorrentes do pré-sal, a especiﬁcidade da
sustentabilidade da educação, da saúde e da pesquisa, para que não se dilua em referências genéricas o
que poderia reduzir a signiﬁcação desses campos, a
necessidade de um ﬁnanciamento e de uma sustentabilidade que vá além da conjuntura governamental, ou
seja, a base de uma premissa que possa, como disse
o Senador Cristovam, construir esse pacto de futuro,
que é reconhecer que o País não dará seu salto de
potência nem de sujeito relevante, de ator relevante,
no processo internacional de considerar o desenvolvimento com uma solidariedade global sem um apoio
forte à educação e à universidade pública.
Então, quero registrar o júbilo de poder estar
nesta sessão e tributar a V. Exª a percepção, ﬁel à sua
própria trajetória de interesse na área de educação, de
celebrar este aniversário, este centenário, este centenário de futuro, porque o Reitor Ricardo já começa a
considerar o primeiro ano após o centenário, e dizer
que, ao homenagear a Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, o senhor está também homenageando
toda a universidade pública brasileira.
Muito obrigado, e as homenagens também à Universidade Federal Rural. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado pelas palavras, Sr. José
Geraldo de Sousa Júnior, nosso Reitor da UnB.
Quero chamar aqui nosso Presidente da Capes,
Professor Jorge Guimarães, para fazer uma breve saudação à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
O Sr. Jorge Guimarães não se inscreveu, foi
inscrito.
O SR. JORGE ALMEIDA GUIMARÃES – Muito
obrigado pelo honroso convite, Senador Lindbergh, a
quem parabenizo pela iniciativa.
Meu caro Ricardo Miranda, é um prazer muito
grande falar aqui em homenagem a nossa casa mater.
Vivi na Universidade Rural durante vinte anos,
onze dos quais como estudante. Entrei lá com treze
anos de idade, na Escola Técnica, internado durante
sete anos, com muita honra. Guardo o DNA ali, na raiz
da minha juventude, em que passei momentos muito
felizes na Rural.
Meus caros Professor Geraldo, que nos honra
muito com sua presença, colegas de Mesa, Srs. Senadores e autoridades presentes, de fato, Ricardo, a
Rural merecia uma sessão desta. Por isso, está de
parabéns nosso jovem Senador Lindbergh, que fez
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sua trajetória na União Nacional dos Estudantes, que
também frequentei anos antes, no famoso Congresso
de Quitandinha e outros que enfrentamos para combater uma ditadura perversa, sobretudo para os jovens
e os estudantes.
A Rural tem tido uma presença enorme em todos
os estados brasileiros e também países latino-americanos. Eu me lembro que, nessa época, a proporção
de estudantes de toda a América Latina e Caribe era
tão grande, na Rural, que chegaram a pedir aula em
espanhol. Era uma proporção muito grande de estudantes, o que ainda tem, mas, naturalmente, não mais
tão grande assim.
A Rural passa a atuar também no Continente,
num outro segmento, que é a pós-graduação. Temos
orgulho muito grande de um curso da Universidade
Rural, em Rio Cuarto, na Argentina, um dos primeiros
sinais de internacionalização da pós-graduação brasileira e, consequentemente, da universidade brasileira.
De modo que trago aqui, em nome da Capes, a
certeza de que as diﬁculdades serão vencidas, e pode
contar com todos nós para isso. A Rural vai ter não
apenas mais cem anos, mas muitos outros centenários.
Levo aos nossos colegas, estudantes, professores e técnicos administrativos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro os parabéns da Capes por
mais essa efeméride. E que continuemos a ser, se não
a melhor, a mais bonita, pelo menos uma das mais bonitas do Brasil. Tenho muito orgulho de ir lá com muita
frequência. Parabéns! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado, Professor Jorge Guimarães.
Chamo agora, para usar a tribuna, José Roberto
Peres, que representa o Presidente da Embrapa, Sr.
Pedro Arraes. José Roberto Peres também estudou
na Rural.
O SR. JOSÉ ROBERTO PERES – Sem dúvida.
Senador Lindbergh, gostaria de, em nome do Presidente da Embrapa, parabenizá-lo pela sensibilidade,
a brilhante ideia e a iniciativa de propor esta sessão
plenária em homenagem aos cem anos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Nosso Magníﬁco Reitor Ricardo, meu amigo e
colega de turma, comigo vivenciou boa parte das nossas vidas de juventude naquele campus universitário,
que é um grande orgulho para todos nós. A Rural, realmente, é uma referência nacional e internacional na
integração ensino, pesquisa e extensão.
Magníﬁco Reitor José Geraldo, satisfação em
conhecê-lo.
Serei breve. Vou contar algumas historinhas do
nosso amigo Reitor. Trouxemos algumas marcas do
passado: eu era magro e cabeludo, você era magro

398

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e cabeludo; hoje, sou gordo e careca e você é gordo
e cabeludo, teve a satisfação de continuar cabeludo.
Mas eu só gostaria de dizer o seguinte: a Embrapa
foi criada há 38 anos. Hoje, a Embrapa se confunde e
necessita da parceria com as universidades. E a Universidade Federal Rural foi a primeira grande parceria,
em termos de integração, pesquisa e ensino, não só
na formação de boa parte dos nossos pesquisadores,
mas continua sendo fundamental na implementação
do nosso modelo institucional.
A Embrapa foi criada para fazer pesquisa aplicada e resolver os problemas da agricultura brasileira. E
nessa parceria de elaboração e de operacionalização
do nosso modelo institucional, a universidade é fundamental para complementarmos os avanços de conhecimento que temos em nossas demandas, junto à
pesquisa aplicada. Então, essa interação, essa simbiose, é fundamental. E, por falar em simbiose, vou dar
um exemplo aqui de que, de fato, a universidade, junto com a Embrapa, contribuiu e continua contribuindo
para a agricultura brasileira.
Temos hoje, dentro do campus da Universidade, a
Embrapa Agrobiologia, que foi criada há 38 anos, com
a grande Professora, vamos dizer assim, que criou uma
equipe de trabalho que hoje forma uma rede nacional,
em todo o Brasil, nas unidades da Embrapa, fazendo
uma pesquisa que talvez seja a mais signiﬁcativa de
todos os tempos no Brasil. Foi ali que se originaram as
bactérias que hoje são usadas na ﬁxação de nitrogênio na soja, o que, de fato, viabilizou o plantio da soja
no Brasil. Se não fosse a ﬁxação de nitrogênio, seria
inviabilizado o plantio da soja.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Professora Johanna Döbereiner.
O SR. JOSÉ ROBERTO PERES – Johanna Döbereiner, certo?
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Para os senhores terem uma ideia de como,
pela TV Senado e pelas redes sociais, já chegaram
aqui várias mensagens para que citássemos a Professora Döbereiner.
O SR. JOSÉ ROBERTO PERES – E eu tive a
satisfação de ter começado minha carreira de pesquisador com a Doutora Johanna; aliás, de ter começado
como bolsista de iniciação cientíﬁca. Ela foi quem de
fato me ensinou tudo o que sou na vida até hoje. Então,
mais uma vez, parabenizo a UFRRJ pelos 100 anos e
agradeço a oportunidade de estar presente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado, Sr. José Roberto Peres.
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Passo a palavra, agora, ao suplente do Presidente
José Sarney, Jorge Nova da Costa, ex-aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
O SR. JORGE NOVA DA COSTA – Desejo, inicialmente, agradecer a Deus esta oportunidade.
Casualmente, eu vinha de uma ginástica, recomendada pelos médicos – já estou com meus 85 anos
–, e ouvi: “Hoje haverá uma reunião da Universidade
Rural do Rio de Janeiro”. Eu disse: “Não é possível!”
Cheguei em casa, liguei para minha secretária, que
conﬁrmou. Eu rapidamente me preparei e estou aqui.
Como se explica minha presença neste Congresso? Meu primeiro contato com o Congresso aqui
foi por intermédio de um Deputado do Rio de Janeiro
pelo PSB – Partido Social Democrático. Havia uma
Comissão Mista, de Agropecuária, que estudava os
problemas da agricultura e seus reﬂexos na economia
regional. E me indicaram, pois pediram dois agrônomos.
Eu já tinha feito a mudança do Rio de Janeiro para cá,
do meu Departamento, já que sempre fui da parte de
agronomia dentro do Ministério da Agricultura. E Breno da Silveira desenvolveu um trabalho. Ele gostava
muito de relatórios, mas uma ruptura democrática no
Congresso... Fecharam.
Apresentei relatório, as considerações; houve
muitos depoimentos importantes, que estão arquivados nesta Casa, dos quais ﬁz relatórios. Voltei para a
minha atividade.
Nesse meio tempo, formei-me no Rio. Preciso
dizer que fui da turma também que lutou para levar da
Praia Vermelha... Eu fui um dos que plantou a árvore
ali no asfalto. Então, meu irmão era ajudante de ordens
do Dutra e me disse: você está meio “esquerdinha”,
não é? E eu disse a ele: não, estamos querendo levar a universidade. Fui lá, vi instalações formidáveis.
Em que pese tivéssemos os melhores gabinetes, não
sintonizávamos muito. Estudávamos Agronomia na
Praia Vermelha. De vez em quando, a gente ia até lá,
no ônibus. Falavam que se chamava KM 47 da rodovia
federal Rio/São Paulo, esse era o nome.
Então, continuando, voltei para as minhas atividades, e, nessa história, como eu tinha doze anos na
Amazônia, o Jânio Quadros tinha mandado para Fordlândia, eu já tinha um certo conhecimento de borracha.
Mas, quando cheguei a Minas Gerais, eu era chefe do
Fomento, dizia: olha, preciso aumentar os meus conhecimentos. E os mais brilhantes colegas do Fomento
Agrícola diziam: “Mas você tem de fazer vestibular”. E
eu disse a eles: só é reprovado quem faz. Fiz e passei. Com isso, tirei meu curso de Economia, e foi meu
colega de turma o Costa Couto, que foi Ministro e que
prestigiou muito o Ministério do Interior.
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Entrei, então, nessa canoa, da interiorização do
desenvolvimento. Passei pela Sudene, nunca me mandaram para a Sudam e me mandaram, então, como
Governador interino, por cinco meses, para ver se organizava a política lá, no então Território do Amapá, e
escolhesse o Governador, o que não foi possível, por
mais entendimento que se viesse conduzindo.
No ﬁm, o Costa Couto falou com o Presidente
do Partido e pegou... Não se tinha de nomear efetivo, porque o cargo, no tempo dos Territórios, era de
nomeação de conﬁança do Ministro. Então, essa é a
minha história.
Terminei meu mandato, ﬁz um bom governo, já
com um pouco de conhecimento de economia e tendo
conhecimento ligado ao Instituto Agrônomo do Norte,
com aqueles conhecimentos todos... Quando chegava
um colega lá, dizia: olha, falam muito em Lavras, falam
muito isso, mas só estou conhecendo agrônomos da
ENA aqui. Brincava muito com eles.
Veio uma nova etapa da minha vida. Fiz um bom
governo de interiorização, já conhecia, passei doze
anos e quero dizer que casei com uma mineira, de família tradicional, Araújo Moreira, ligada até... O tio dela
tinha um cartório e tal. Mas isso não vem ao caso. Essa
moça aderiu, foi comigo, tivemos três ﬁlhos lá, depois
mais três em Minas, a família foi crescendo.
A minha vinda aqui, nessa nova fase... Eu não
queria ser político, não é a minha formação. O Dr. Sarney tinha terminado o mandato dele, eu lhe telefonei e
disse: “Presidente Sarney, gostaria de dizer que é contra a minha vontade” – ﬁz um discurso na Câmara, que
está arquivado –, “que sou contra criar um Estado, se
ele só tem matéria-prima, não têm produtos acabados.
Se nós importamos matéria-prima e a balança é desigual à beça, o que vamos fazer? Vai ser um segundo
Acre. Esse território vai ser uma segunda Rondônia em
diﬁculdade.” Os territórios foram uma grande visão de
Getúlio Vargas, mas era para criar com precondições
de economia, para emancipar.
Bem, a verdade é essa. O Sarney disse: “Espere
um pouco, eu vou esperar o PMDB deﬁnir o meu registro”. Isso, mais ou menos, nos idos... Logo que deixou
o Governo, ele ligou para mim e disse: “O PMDB não
me deu o registro, diga ao PMDB do Amapá”. A essa
altura, chamei o rapaz, como já disse aqui; lá ele era
o presidente. Nem do Partido eu participava ainda, eu
era um técnico, e ele foi bem-sucedido. Eu disse: olha,
Presidente, não ﬁca bem dois maranhenses aqui, o
senhor como titular e eu como suplente; vamos indicar
o professor Paulo Guerra, um intelectual, que foi Deputado e que vai desempenhar bem – naquele tempo
o território podia ter quatro Deputados.
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Depois, ele veio e me convidou, eu aceitei, mas
reconheço que meu ramo é a parte técnica.
Isso é um resumo que quero dar sobre por que
estou aqui presente. Quando soube da notícia... E,
quando vi as fotograﬁas da escola, lembrei-me dos
meus colegas, do Helinho Saul Ramos Barreto, do Escobar, que já não vive mais. Tantos colegas. Em 2009
não pude ir. Quando chegou a correspondência, falei
com nosso prezado Luiz Rodrigues Freire: “Na próxima, mande com antecedência, e estarei lá para dar
meu depoimento, para mostrar o amor que tenho por
aquela escola, para lembrar os professores, o Peter”.
Quando eu via a aula do Peter, queria até estudar solo.
Octávio Domingues e tantos outros.
Já vi que estou cansando um pouco, de falar tanto. Quero encerrar, dizendo que foi uma alegria muito
grande. Cheguei em casa e disse: estou com pressa,
porque a minha universidade está sendo honrada com
sua presença lá, no Senado. E quero, então, ir lá, para
dar minha contribuição, para dizer que sou um homem
feliz por ser agrônomo.
Foi bom conhecer a Amazônia e quero dizer uma
simples palavra. Se Deus criou a política, a política se
fez para servir a liberdade, e a liberdade é um legado
de Deus. Para conseguir isso, é por meio de programas para corrigir os desequilíbrios sociais, econômicos, a ﬁm de que tenhamos uma divisão melhor dessa
pirâmide etária de economia, em que 50% ganham de
meio a um salário mínimo.
Muito obrigado pela atenção. Agradeço a honra
de estar aqui e a alegria de conhecer tanta gente nova
– alegria do idoso que já está com 85 anos.
Que Deus me ajude e ajude vocês todos!
Tenho dito.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado, nosso suplente de Senador, Senador Jorge Nova da Costa, que é suplente do
Presidente Sarney.
Eu passo a palavra, representando a Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro e todos os Deputados Estaduais do Rio de Janeiro, ao Deputado Zaqueu Teixeira.
O SR. ZAQUEU TEIXEIRA – Boa-tarde, Sr. Presidente, que preside esta sessão, Senador Lindbergh
Farias; boa-tarde aos professores e ao nosso companheiro Reitor da Universidade Rural do Rio de Janeiro,
Professor Ricardo Motta Miranda.
Desejo boa-tarde ao Professor José Roberto
Rios e ao Professor José Geraldo. Quero dizer que é
uma satisfação imensa representar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta homenagem à nossa
Universidade Rural.
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Homenagear a Universidade Rural é reconhecer
um legado que o Rio de Janeiro tem por ter sido capital deste País. Se nós temos oportunidades no Rio de
Janeiro, se temos a Universidade Federal Fluminense,
se fomos agraciados com a Universidade Federal com
diversos campi, se temos a Unirio, se temos oportunidades de estar nessa história da Universidade Rural, é em
razão desse legado que a Capital Federal nos deixou.
No que diz respeito a esse legado, é importante
frisarmos o avanço que a Universidade Rural teve no
nosso Estado, principalmente quando o Senador Lindbergh esteve à frente da Prefeitura de Nova Iguaçu.
Esse legado, Senador, ﬁcará. O Instituto Multidisciplinar, criado quando V. Exª estava Prefeito, é um legado
que ﬁcará para os próximos 100 anos da Universidade
Rural do Rio de Janeiro.
Participei junto com V. Exª da valorização do
proﬁssional de educação, quando os secretários fomos favoráveis à medida que V. Exª tomou, de cortar
o salário dos secretários, para que pudesse haver a
valorização do professor, principalmente do professor
que concluísse cursos de pós-graduação. Esse é um
legado e uma ação, Senador, que mostram a responsabilidade que V. Exª tem com a educação.
Sabemos muito bem que o nosso País avançará
de forma consistente, da mesma forma que avançaram os investimentos em educação, porque o futuro
de um país está no intelecto que ele possa produzir
dos seus nacionais.
Tenho certeza de que o avanço conquistado pelas universidades no governo do Presidente Lula, que
mais do que triplicou os investimentos públicos com
a criação do programa Reuni e com os investimentos
verdadeiros por que passaram as universidades, prova
que o governo do Partido dos Trabalhadores colocou
a educação na pauta, e essa prioridade continua no
Governo da Presidente Dilma.
Quero dizer aqui da força que precisamos ter
para que os recursos do pré-sal sejam priorizados efetivamente no investimento em educação, pois assim
deixaremos um legado permanente para o nosso País.
Professor Ricardo Motta, estamos juntos nessa
batalha contra o aterro sanitário de Seropédica. Sou
membro permanente da Comissão de Saneamento,
onde conseguimos aprovar pedido de informações ao
Inea para que tenhamos o inteiro teor do licenciamento
do CTR Santa Rosa. Com essa documentação, entraremos com medidas judiciais a ﬁm de fazer com que
o estrago seja reduzido.
Temos certeza de que, se continuar a operação
desse aterro sanitário, se continuarmos colocando em
risco o aquífero de Piranema, vemos no horizonte que
qualquer acidente naquela manta causará um estrago
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em todo trabalho que a Universidade Federal Rural faz
ali em Seropédica junto com a Embrapa. E, mais do
que isso, está sendo colocada em risco a água que o
carioca bebe no Rio de Janeiro, pois toda água que
a cidade do Rio de Janeiro e os Municípios vizinhos
consomem é produzida na adutora do Guandu. Contaminar o aquífero de Piranema ou permitir um acidente
que possa levar qualquer tipo de prejuízo à estação de
tratamento de água do Guandu é um mal irreparável.
Isso não pode continuar dessa forma.
Estamos ao lado da universidade tentando conseguir de alguma forma reverter esse absurdo que foi
feito quando da concessão da licença de operação
para que ali fosse instalado o aterro sanitário.
Quero dizer mais uma vez da grata satisfação
de ter sido aluno da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. E eu, Sr. Presidente, ﬁz meu curso de Direito no Largo do Caco porque trabalhava no Galeão, e
ﬁcava distante. Mesmo morando em Queimados, sob
o ponto de vista geográﬁco, ﬁcava muito mais perto
estudar na Universidade Rural do que ter feito meu
curso de Direito no centro da cidade, na Universidade
Federal. Entretanto, trabalhava no Galeão, saía do trabalho às cinco horas e ia direto para a faculdade, e o
mais próximo que eu tinha era a Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
Quero dizer que, tendo sido camelô, jornaleiro,
sargento especialista da Aeronáutica, se não fosse a
universidade pública, não teria dado o salto de qualidade que dei na minha vida, tendo feito meu curso de
Direito, tendo sido aprovado como delegado de polícia.
A partir daí, desenvolvi minhas funções no campo da
segurança pública.
Dar esse depoimento da importância que é ter a
oportunidade de estudar numa universidade federal, ter
a oportunidade de estudar numa universidade pública,
porque quem não tem condições de buscar o ensino
superior nas universidades particulares não tem outra solução a não ser o grande trabalho que fazem os
Srs. Reitores. Os senhores que estão aqui hoje nesta
sessão solene prestam um grande trabalho para este
País, reduzindo substancialmente a desigualdade, e
esse é o trabalho que eu quero ressaltar que as universidades públicas fazem.
Continuem assim, continuem ﬁrmes, porque tenham certeza de que o Senador Lindbergh, aqui neste
Senado Federal, e tenham certeza de que eu, como
Deputado Estadual no Rio de Janeiro, estaremos cada
vez mais lutando pela universalização e o acesso cada
vez maior de uma universidade pública de qualidade
e que permita o avanço deste País.
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Muito obrigado às senhoras e senhores. Parabéns, Senador Lindbergh! Parabéns à Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/PT
– RJ) – Muito obrigado. Agradeço ao Deputado Zaqueu
Teixeira, Deputado eleito pela Baixada Fluminense, do
Município de Queimados. Então, conhece bem toda a
história da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é a Universidade da Baixada Fluminense.
Já para ﬁnalizar esta sessão, passo novamente a
palavra ao nosso Reitor, Dr. Ricardo Motta, para fazer
uma breve intervenção e concluirmos o nosso trabalho
de homenagem aos 100 anos da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro.
O SR. RICARDO MOTTA MIRANDA – Obrigado,
Senador Lindbergh Farias.
Estou muito honrado pela oportunidade. A Universidade Rural e sua comunidade de estudantes, servidores, professores, comunidade das cidades, não só
de Seropédica mas de todas as cidades que interagem
com os programas de extensão, com os demais programas de ensino e pesquisa na nossa Universidade,
através de várias e várias iniciativas, de várias projetos;
todos, com certeza, estão muito honrados com esta
oportunidade que o Senador nos deu: não só falar dos
100 anos de origem da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, não só de falar do que é a Rural hoje,
o que é a Rural para o futuro, mas a oportunidade de
construir alianças, consolidar algumas, construir novas
alianças, para que nós possamos virar essa página que
está realmente colocando em risco atividades-ﬁns da
universidade, não só em Seropédica, mas também em
Campos dos Goytacazes.
Tenho certeza de que esta sessão, com a transmissão que está sendo feita neste momento, vai repercutir, e muito, naquilo que eu costumo dizer que é a
presença da Rural no País e no mundo. A Rural, com
esta característica de grande mobilidade estudantil –
parcerias internacionais, latino-americanas, África e
outros países, outros continentes, gente espalhada
pelo Brasil inteiro e pelo mundo –, com certeza, Lindbergh, é impar na nossa história. E eu estou muito
feliz por estar Reitor neste momento.
Vou concluir minhas palavras agradecendo a presença dos diretores de instituto que estão aqui representando o conjunto dos nossos atuais 11 institutos. Vou
citar a criação do IM, e do ITR, Instituto Multidisciplinar
e Instituto Três Rios, Nova Iguaçu e Município de Três
Rios respectivamente; está presente o Prof. Herbert, o
Prof. Floresta o Prof. Fernando, do Instituto de Zootecnia; o Prof. João Batista, do Instituto de Ciências Exatas;
o Prof. Abud, meu diretor do Instituto de Agronomia; a
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Srª Katherine, representando o diretor do Instituto de
Veterinária – acho que não faltou ninguém –, representando todos os demais institutos, cujos dirigentes
lamentavelmente não puderam vir. Agradeço a todos
os assessores, coordenadores, colaboradores da administração, os estudantes aqui presentes – obrigado
por marcarem essa presença. Finalmente, agradeço
aos companheiros aqui da Mesa, e um agradecimento
especialíssimo, mais uma vez, ao Senador Lindbergh.
A Rural conta contigo, e queremos que você
conte com a Rural sempre. Nós vamos trilhar muitos
caminhos em torno daquilo que é o bom combate: a
coisa pública, o interesse público. Essa é a base da
nossa ação como gestor público, a minha e de todos
os integrantes da equipe da administração Um Novo
Tempo, o Tempo não Para, da Universidade Rural, o
que certamente terá reﬂexos em todas as nossas parcerias, em todas as nossas iniciativas, em todas as
superações de problemas.
O crescimento dói, não é fácil crescer, é complicado, mas é estimulante. As obras têm problemas,
mas os parceiros nos ajudam muito nisso. O Professor
José Geraldo e o Professor Salles vivem isso também.
É muito gratiﬁcante viver este momento de estar
Reitor, um momento em que o poder público se faz presente, em que as políticas de governo certamente vão
se tornar políticas de Estado, com a presença e o apoio
de parlamentares e políticos como Lindbergh Farias.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Agradeço novamente ao Reitor Ricardo
Motta Miranda.
Para mim foi uma satisfação muito grande ter
apresentado esse requerimento. Nós estamos aqui
nesta sessão plenária, mas, com certeza, nós estamos
nos comunicando com toda a universidade, com seus
funcionários, com seus estudantes. Aliás, o Diretório
Central dos Estudantes, como sempre faz, estava aqui
panﬂetando alguma coisa. Para mim foi uma honra ter
apresentado esse requerimento.
O Senador Cristovam fez um belíssimo pronunciamento sobre a educação brasileira. Da mesma forma, a Senadora Gleisi Hoffmann.
Entrei na universidade no ﬁnal dos anos 80, época em que houve uma ofensiva violentíssima contra
a universidade pública brasileira. Primeiro, quiseram
criar uma contraposição entre investimentos em universidades e investimentos na educação básica. Era
esse o debate.
Lembro do que foi aquele período de resistência,
dos oito anos do Governo Fernando Henrique Cardoso. Não estou aqui para criticar Fernando Henrique,
mas quem viveu nas universidades, os professores,
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funcionários, sabem o que foi aquele período: oito
anos sem reajuste de salários, um período de aperto.
E eu peguei um período anterior ainda, quando falavam em privatização, em pagamento de mensalidade
nas universidades.
E foi muito interessante o debate de hoje acontecer em torno da educação como um todo. A Senadora
Gleisi Hoffmann falava do plano do Governo Federal, da
Presidenta Dilma, de universalizar a educação infantil.
A minha torcida é grande. É sempre importante
colocar essas metas, mas há tanta coisa a ser feita
na educação infantil que acho muito difícil a universalização acontecer em quatro anos. Se ela acontecer,
maravilha, mas, se não acontecer a universalização,
vamos nesse caminho!
Falo sobre a educação infantil como ex-prefeito
que viveu em cada bairro da cidade de Nova Iguaçu,
que é uma cidade de um milhão de habitantes. Sabemos que o problema das creches é um problema
gravíssimo: as mães vão trabalhar e as crianças não
têm onde ﬁcar. O problema que tínhamos em relação
à evasão escolar e ao programa de horário integral
Bairro-Escola é que as crianças de sete anos tinham
de ﬁcar tomando conta das outras crianças. Esse é
um problema que acontece pelo país afora com muita
frequência. Temos um longo caminho a percorrer para
universalizar a educação infantil e, por isso, parabenizo a Presidenta Dilma por colocar isso como centro.
A nossa educação básica, fundamental, tem de
avançar muito mais, mas temos de reconhecer que,
desde a criação do Fundef pelo Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, nesses últimos dezesseis
anos, temos avançado. Falamos em universalização
hoje concretamente, e esse foi um avanço que tivemos
nesses últimos dezesseis anos.
Há também o gargalo do ensino médio. A Presidenta Dilma fala em educação infantil e lança o Pronatec, que é um programa ambicioso de formação
proﬁssional, um programa que dá continuidade ao que
o Presidente Lula fez – em seu governo foram criadas
mais universidades do que as que foram criadas em
toda a história. O Governo da Presidente Dilma dá
muita ênfase ao Pronatec.
Sabemos que o ensino médio tem um grande
gargalo pelo país afora, é assim no Estado do Rio de
Janeiro e é assim no Brasil inteiro. Como Prefeito de
Nova Iguaçu, implementei um projeto que se chamava
Bairro-Escola: os alunos tinham horário integral, mas
não dentro da escola. Poderíamos ter construído cinco ou seis escolas em nosso mandato, mas decidimos
fazer o horário integral em parceria com clubes e instituições semelhantes, montamos uma rede no bairro.
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Eu ﬁcava sonhando construir isso no ensino médio. Ou seja, o jovem do ensino médio, naquele período
decisivo da sua vida, poder ter um ensino proﬁssionalizante e outras atividades culturais e esportivas no
contraturno. Mas acho que a Presidenta Dilma acerta
ao colocar como foco a formação proﬁssional.
E aqui é onde eu quero entrar na discussão das
universidades, até porque estamos tendo um apagão
de mão de obra no Brasil. Para que o Brasil continue
crescendo nesse ritmo – temos tudo para virar, em
breve, a quinta economia mundial –, tem que haver um
esforço direcionado para a formação proﬁssional dos
nossos jovens. Caso contrário, vamos ter esse apagão.
Aliás, já o estamos tendo entre os engenheiros. Hoje,
o déﬁcit de engenheiros no País é enorme, isso com
o País crescendo nessa velocidade.
Por isso, quero concluir a minha intervenção falando desse novo momento da universidade. Passamos por aquela resistência, sobrevivemos às ameaças
dos anos anteriores à posse do Presidente Lula. E no
Governo do Presidente Lula – já citei os números –
houve a ampliação e a democratização do acesso à
universidade pública. Nesse sentido, quero parabenizar a Universidade Rural pelos números dentro do
item democratização, pois na Universidade Rural – e
vou repetir aqui –, em 2010, 45,8% dos ingressantes
tinham renda entre um e três salários mínimos; em
2010, 63,2% eram de escola pública – e o Reitor falou agora que esse índice, em 2011, subiu para 80%
–; 48,7% não cursaram pré-vestibulares. Então, é uma
universidade que está dentro desse espírito.
Mas quero chamar a atenção para o novo momento da universidade pública brasileira, algo que o
Senador Cristovam Buarque também fez aqui. Estou
convencido de que esse novo momento consiste em
reforçar a inovação tecnológica no País, em fazer mais
investimentos em ciência e tecnologia e na formação
de pesquisadores, em aumentar o nosso número de
doutores. Esse é o grande desaﬁo do País.
Além disso, Governo e universidades têm que
dialogar, mas respeitando a autonomia de cada um.
Por exemplo, quais os proﬁssionais de que precisamos
com mais força para este Brasil de hoje? Mencionei o
gargalo de vinte mil engenheiros... Fiquei, a propósito,
muito bem impressionado com o que ouvi do Ministro
Mercadante – e os senhores têm um grande aliado
agora; as universidades públicas brasileiras têm agora, no Ministro da Ciência e Tecnologia Aloizio Mercadante, um grande aliado, pois ele está convencido
dessa estratégia.
O País passa por essa necessidade no momento.
Mas o Mercadante, em depoimento na semana passada na Comissão de Ciência e Tecnologia, falou que o
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Governo vai lançar um plano em relação às engenharias. É preciso que isso ocorra, porque há um apagão
de mão de obra.
E volto à fala do Ministro da Ciência e da Tecnologia Aloizio Mercadante, com a qual concordo, assino-a
na íntegra. O Brasil vive um grande momento, a economia cresce. Trinta milhões de brasileiros saíram da
miséria e outros trinta milhões de brasileiros entraram
na nova classe média. Criamos um grande mercado
de consumo de massa neste País. Temos um bônus
demográﬁco. Vivemos um período especial da história
com um bônus demográﬁco, um período em que o País
pode dar um grande salto. Temos o pré-sal. Agora, o
Brasil não pode ser o país das commodities apenas,
não pode ser o país que vai exportar matérias-primas.
Nós temos que diversiﬁcar a nossa indústria. Isso passa pela inovação tecnológica, isso passa por um papel
maior das universidades nesse assunto.
Então, eu acho que os senhores e as universidades brasileiras serão chamados a enfrentar um novo
momento, um novo estágio de desenvolvimento deste
País. O Brasil vai continuar crescendo, com inclusão
social. Estamos criando uma grande democracia popular, mas tudo passa pela inovação tecnológica, tudo
passa pela diversiﬁcação de nossa indústria, tudo passa
pela construção da sociedade do conhecimento. Se o
Brasil não trilhar esse caminho, vai perder o bonde da
história, vai perder a oportunidade dessa janela que
se está abrindo.
E eu tenho plena convicção da correção da estratégia da Presidenta Dilma Rousseff. É a parte de
seu governo que mais defendo. Ela tem clareza dos
passos a serem seguidos, dos desaﬁos que temos
pela frente para o País crescer e virar o que ela falou
na mensagem enviada a este Congresso Nacional:
uma nação economicamente desenvolvida e social e
ambientalmente justa.
Acho que esse é o desaﬁo. E a universidade pública brasileira tem um papel a cumprir. É impressionante o papel da interatividade. As pessoas falaram da
professora Johanna Döbereiner, que teve esse papel
em relação ao programa brasileiro de melhoramento
de soja. A gente vê como a nossa agricultura hoje está
desenvolvida no País. E tudo passa pela pesquisa,
passa por esta instituição fantástica que é a Embrapa.
Então, senhores, encerro minha fala aqui.
O representante do DCE deixou para se inscrever na última hora. Mas concedo-lhe, para encerrar,
um pequeno aparte. Se tivesse pedido antes, eu já
teria efetuado a inscrição, Vinícius! Abrirei essa exceção, porque quem sou eu para não dar a palavra ao
representante do Diretório Central dos Estudantes?
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Mas já encerro minha fala dizendo isso. Acho
que a universidade vai ser chamada para essa grande
tarefa. É o novo momento das universidades públicas
brasileiras.
Vinícius.
O SR. CLEBER VINÍCIUS VITÓRIO DA SILVA –
Uma boa-tarde, companheiros, uma boa-tarde, companheiras! Peço desculpas aos companheiros da Mesa
pela demora na fala. O Diretório Central achou que não
ia ter direito à fala na sessão, mas estou vendo que a
sessão é realmente democrática. Peço desculpas de
coração, mas vou ser rápido.
O Diretório Central dos Estudantes, em conjunto
com a Administração Superior da Universidade Federal
Rural do Rio do Janeiro, está nessa luta com relação
ao aterro sanitário CTR Santa Rosa. Eu gostaria de
reforçar um pouco mais a veracidade do perigo que
esse empreendimento representa para a população
do Rio de Janeiro.
A Universidade Federal Rural do Rio do Janeiro é
centenária, e começamos agora a construir o bicentenário da Universidade Federal Rural do Rio do Janeiro.
Pedimos um pouco mais de atenção aos estudos realizados nessa universidade, estudos que comprovam o
perigo desse empreendimento, estudos que não estão
sendo ouvidos, que não estão sendo lidos, realizados
pela nossa Geologia, pela nossa Zoologia, estudos
de respeito fora também dos perímetros deste Brasil.
Na área de construção do aterro, não temos simplesmente o perigo de contaminação do rio Guandu,
mas na área do aterro, a menos de 500 metros, temos comunidades silvestres ameaçadas de extinção,
senhores. A menos de 500 metros do aterro sanitário
CTR Santa Rosa, temos populações de suçuaranas,
tamanduás-mirins e um peixinho também, ameaçado
de extinção, que só existe em Seropédica e em nenhum
outro lugar do mundo: é o Leptolebias minimus. Um
peixe que, sem dúvida, pode vir a ter sua extinção por
esse empreendimento. Muito além também, adentro,
ao perigo com relação à vida humana, porque o Professor Massard, meu Exmº Professor, e eu fazíamos
parte do Comitê Guandu. Perguntamos qual eram as
medidas com relação aos pequenos roedores, que,
como se sabe, a Seropédica tem um dos maiores índices pluviométricos do Rio de Janeiro. E eles falaram
simplesmente: “Não temos nada.” Imaginem só, na
Baixada Fluminense, uma epidemia de leptospirose,
com a população da Baixada Fluminense! Imaginem
só a mortalidade!
O que é mais barato? Você ter que ajudar essas
pessoas, criar meio medicinal para isso, ou simplesmente impedir esse aterro? São milhões de pessoas.
E, para o Rio de Janeiro, são seis milhões de pessoas
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que estão condenadas, se esse CTR vazar, a doenças
como câncer, leptospirose, febre tifoide, entre outras.
Muito também aqui agradeço o posicionamento do Senador Cristovam, que, infelizmente, não se
encontra mais aqui, falando com relação aos nossos
analfabetos, que, se eles tivessem tido uma chance de
conseguir estudar, os gênios que teríamos.
Termino minha fala com a frase de um homem
que não teve muita ajuda da família, um homem que
era disléxico, que falaram que era burro e idiota para
continuar nos estudos. A frase do homem é a seguinte: “O mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por
causa daqueles que fazem o mal, mas, sim, por causa
daqueles que observam e deixam o mal acontecer.” O
nome do homem é Albert Einstein.
Obrigado e uma boa-tarde, senhores!
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado, Vinícius!
Saibam que, enquanto eu estava presidindo esta
sessão, eu disse: os Diretórios vão sempre poder falar
e se pronunciar.
Eu só queria dizer, em relação ao aterro sanitário:
eu era Prefeito de Nova Iguaçu, na época, e existe uma
outra discussão sobre outro viés, além do ambiental.
Sentimos que tocou muito nas pessoas da Baixada a
ideia de o Rio de Janeiro vir jogar seu lixo na Baixada
Fluminense.
Há que se encontrar uma saída no Município. Há
uma simbologia que foi encarada como ofensa pelo
povo da Baixada. Quatro milhões de habitantes dessa Baixada Fluminense fantástica, onde há um povo
trabalhador, uma região que é uma mistura do Brasil.
Temos muitos nordestinos, paraibanos, cearenses, mineiros, cariocas, ﬂuminenses, mas um povo fantástico!
Se tenho que agradecer a Deus muitas coisas na minha
vida, uma coisa que tenho que agradecer com muita
força é ter convivido com aquele povo da Baixada, ter
tido a honra de ser Prefeito em Nova Iguaçu, de ter
andado de casa em casa, porque, aqui, neste Sena-
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do, encerro – estou me alongando – dizendo isto: uma
preocupação que tenho é não me distanciar do povo,
dos problemas reais da vida das pessoas. Às vezes,
o debate aqui, no Senado, é distante dos problemas
objetivos que as pessoas enfrentam. Isso foi o que
de mais importante conquistei como Prefeito de Nova
Iguaçu, porque você, quando é prefeito, tem que discutir todos os assuntos, tem que andar nas ruas, ver
o problema do saneamento, do esgoto a céu aberto,
que é um problema das regiões metropolitanas hoje
ainda, do País. Então, nossa Baixada merece respeito, e essa discussão do aterro sanitário também entra
sob esse enfoque para o povo da Baixada Fluminense.
Magníﬁco Reitor Ricardo, senhoras e senhores
presentes a esta sessão, eu queria agradecer muito e
espero, em breve, estar na Universidade Rural.
O SR. RICARDO MOTTA MIRANDA – Posso?
Obrigado.
Rompendo mais uma vez o protocolo, uma última
fala para comunicar a todos que estamos convidando
o Senador Lindbergh Farias para, em breve, comparecer à nossa Universidade, ao Anﬁteatro Gustavo Dutra,
para receber a Medalha Centenário, que foi cunhada
pela Casa da Moeda, que homenageia nossas dignidades acadêmicas e nossos homenageados especiais.
Já foram o Ministro Haddad, o Ministro Gregolin, Niemeyer, enﬁm, agora, Lindbergh Farias, nosso próximo
homenageado. Está convidado.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado. Agradeço. (Palmas.)
Antes de encerrar esta sessão, quero agradecer
aos nossos intérpretes em libras pela participação
neste evento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Está encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 20
minutos.)
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Ata da 68ª Sessão, Não Deliberativa
em 9 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Cícero Lucena, João Vicente Claudino, Paulo Paim,
Acir Gurgacz; da Sra. Ana Amelia e do Sr. Eduardo Suplicy.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 19 horas e 17 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,

o Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de 2011 (nº
2.837/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica sobre o Exercício
de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático e Consular, assinado em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de 2011,
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo prazo de
cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo
de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, prorro-
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gável por igual período, nos termos do art. 376, III, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 237 a
239, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2011 (nº
5.543/2009, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da
4ª Região (RS) e dá outras providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2011 (nº
5.545/2009, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região (PB) e dá outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2011 (nº
5.548/2009, 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 22ª Região
(PI) e dá outras providências.
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 15 e 16,
de 2011, do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 275, de 2009; e 146, de 2010.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº15/2011/CE
Brasília, 16 de abril de 2011
Assunto: Rejeição de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 275, de 2009, de
autoria de Sua excelência o Senhor Deputado Claudio
Dias, que “Denomina Rodovia Denis William Lawson
o trecho da BR-101, entre as cidades de São José do
Norte e Mostardas, no Estado do Rio Grande do Sul”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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Of. nº 16/2011/CE
Brasília, 26 de abril de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 146, de 2010, de
autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Fátima
Bezerra e outros, que “Declara Nilo Peçanha Patrono
da Educação Proﬁssional e Tecnológica”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência aos Ofícios nºs 15 e 16, 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.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 49, de 2011,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 114, de
2008 (tramitando em conjunto como Projeto de Lei do
Senado nº 334, de 2008).
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 49/11-Presidência/CCJ
Brasília, 4 de maio de 2011
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 114,
de 2008, que “Altera o artigo 944 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, para estabelecer parâmetros e
limitar o valor de indenizações por danos morais”, de
autoria do Senador Lobão Filho; e do Projeto de Lei
do Senado nº 334, de 2008, que “Regulamenta o dano
moral e a sua reparação”, de autoria do Senador Valter
Pereira, que tramita em conjunto.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 49, de 2011, ﬁca
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aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 22 e 23,
de 2011, do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 385, de 2007; e 66, de 2011.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 22/2011/CE
Brasília, 3 de maio de 2011
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que na reunião realizada
nesta data o Substitutivo de autoria de Sua Excelência
o Senhor Senador Inácio Arruda, ao Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2007, do Excelentíssimo Senhor
Senador Wilson Matos, que “Altera o art. 24 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para aumentar,
na educação básica, a frequência mínima exigida para
aprovação”, foi dado como deﬁnitivamente adotado
pela Comissão.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 23/2011/CE
Brasília, 3 de maio de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2011, de autoria de
Suas Excelências os Senhores Senadores Lídice da
Mata, João Durval e Walter Pinheiro, que “Denomina
Engenheiro Vasco Filho”, o trecho da BR-324 que liga os
Municípios de Salvador e Feira de Santana, na Bahia”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requeião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência aos Ofícios nºs 22 e 23, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº
11, de 2011 (nº 5.909/2009, na Casa de Origem), de
iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe
sobre o Quadro de Pessoal e a Estrutura Organizacional do Conselho Nacional do Ministério Público e
dá outras providências.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para apresentação de emendas ao 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 e dá
outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação,
pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2006, do Senador Tasso Jereissati, 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; e
– Projeto de Lei do Senado nº 49, de 2011, da Senadora Gleisi Hoffmann, 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.
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Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, as
matérias vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes expedientes de Ministros de Estado:
– Aviso nº 111, de 3 de maio de 2011, do Ministro
de Estado da Fazenda, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 769, de
2010, de iniciativa da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
– Aviso nº 341, de 29 de abril de 2011, do Ministro
de Estado da Saúde, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 876, de 2010,
da Senadora Kátia Abreu.
– Aviso nº 108, de 27 de abril de 2011, do Ministro
de Estado da Fazenda, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 934, de
2010, do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 68, de 4 de maio de 2011, da Ministra de
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº 7,
de 2011, do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 53, de 28 de abril de 2011, do Ministro
de Estado da Previdência Social, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
86, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin.
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– Ofício nº 31, de 28 de abril de 2011, do Ministro
de Estado das Comunicações, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
88, de 2011, da Senadora Marinor Brito.
– Ofício nº 4.567, de 27 de abril de 2011, do Ministro
de Estado da Defesa, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 132, de 2011,
da Senadora Marinor Brito.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 503, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº160, de 2010 e do Projeto
de Lei do Senado no196, de 2010, por versarem sobre
a mesma matéria. – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 110, de 2011, da Liderança do PSDB, o Senador
Ataídes Oliveira para integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 110/11-GLPSDB
Brasília, 9 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ataídes
de Oliveira para integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em vaga destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
Passo a palavra ao nobre Senador Acir Gurgacz,
Líder do PDT de Roraima.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Líder do PDT de Roraima...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Rondônia!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Rondônia, Rondônia. Não troque o meu Estado,
não é? Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Não
troque o meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª dispõe do tempo necessário para o seu
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pronunciamento. Em seguida, o Senador Cristovam
Buarque e, logo após, a Senadora Ana Amelia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Ana
Amelia, nossos amigos que nos acompanham pela TV
Senado e pela Rádio Senado, é com prazer que anuncio, aqui, a licitação para a duplicação da BR-364, no
Município de Ji-Paraná. Ela foi publicada na semana
passada para que, no dia 14/06, possam ser abertas
as propostas. Enﬁm, foi marcada para o dia 14 de junho
a licitação da duplicação da BR-364, no Município de
Ji-Paraná – uma obra importantíssima para o Estado
de Rondônia, principalmente para quem mora na nossa
cidade de Ji-Paraná, e nós a anunciamos com muita
alegria. A primeira licitação estava marcada para o dia
29 de dezembro, mas houve contestação por parte
das empresas. Segundo o DNIT, foram feitas todas as
adequações ao edital e, portanto, está marcada para
14 de junho a abertura dessa licitação.
Participamos, na sexta-feira passada, de uma
rodada de debates promovida semanalmente pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, cujo tema
foi o preço do etanol. O debate foi transmitido pela
TV Senado e pela Internet, mobilizando muita gente.
Recebemos dezenas de perguntas pelo Twitter e pelo
0800 do Alô Senado. Pudemos levantar um tema muito
importante para o País neste momento, que é a alta
dos combustíveis, principalmente do álcool, que tem
produção brasileira, produção nacional e está tendo recentes altas, pelo menos nas bombas de combustíveis.
Os preços do álcool e da gasolina inﬂuenciaram,
nos últimos meses, de forma demasiadamente negativa, os índices de inﬂação no nosso País. Infelizmente, puxaram para cima os números desse dragão que
assombrou, durante décadas, a população brasileira
no século passado.
Quem tem mais de 30 anos e quem estuda a história do Brasil sabe muito bem como foram terríveis os
anos vividos sob ameaça constante do processo inﬂacionário. Era uma época em que o brasileiro chegava
ao ﬁnal do mês com um salário que valia metade – ou
menos – do que valia no início do mês.
Para as novas gerações, isso é até difícil de entender e, para as gerações mais antigas, a ameaça
da volta da inﬂação é assustadora, mas nem todos
pensam assim. Tem gente que ganhou muito com a
inﬂação e sente falta daquele tempo. É gente que não
produz, que não põe a mão na massa e vive apenas
de fazer especulação ﬁnanceira.
O Brasil não pode voltar mais a esse tempo. Os
governos dos presidentes Itamar Franco, Fernando
Henrique Cardoso e Lula ﬁzeram sua parte, batalhan-
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do contra a inﬂação e esse império de especulação, e
o nosso País venceu, mas a luta não foi vencida para
sempre, e isso requer uma alma vigilante de cada
brasileiro e, principalmente, de nossos governantes. É
preciso muito patriotismo, muita noção da coletividade
e dos direitos da maioria para continuar nessa luta.
Graças às vitórias que tivemos contra a inﬂação,
hoje, o Brasil é um País que conseguiu dar duros golpes contra a pobreza. Hoje, o Brasil tem mais de 13
milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família. Isso
garantiu uma redução drástica no número de pessoas
na faixa de extrema pobreza, que é a de famílias com
renda abaixo de R$70,00 mensais.
A batalha contra a pobreza não parou por aí. O
Plano Brasil Sem Miséria previa a erradicação da pobreza extrema até a década em que vivemos, e estamos próximos disso, mas isso somente quer dizer que
precisaremos ser muito mais ousados do que fomos
até agora para garantir a sustentabilidade de nossa
economia em todas as faixas, para que as pessoas
não precisem do apoio do Estado para sempre.
A nossa Presidenta Dilma prossegue na meta de
investir em dois pontos muito importantes, iniciados
pelo Presidente Lula: a infraestrutura e o investimento
no ser humano.
A Presidenta aﬁrmou, hoje, que o Governo pretende qualiﬁcar oito milhões de trabalhadores até 2014,
por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico (Pronatec), e disse, também, que irá conceder
75 mil bolsas aos que querem estudar no exterior. Para
quem já está no mercado de trabalho, serão oferecidos
cursos de formação e qualiﬁcação proﬁssional, e, para
o estudante do ensino médio, será oferecida formação
proﬁssionalizante. O jovem que quiser aprender uma
proﬁssão vai ter direito a uma bolsa de estudos; vai
fazer o ensino médio num turno e o curso proﬁssionalizante no outro turno.
O Governo concluirá, neste ano, 81 novas escolas técnicas e entregará mais 200 novas escolas até
2014, totalizando 555 unidades em todo o nosso País.
A Presidenta Dilma disse, ainda, que agora os
estudantes brasileiros terão mais chances de estudar
no exterior. Segundo ela, cerca de cinco mil brasileiros estudam, atualmente, em países como Alemanha,
França e Estados Unidos. Ela sabe que é um desaﬁo
grande, mas tem certeza de que podemos alcançá-lo.
Com as bolsas de estudo no exterior e com o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego, o Pronatec, Dilma aﬁrmou que o País dará
um “grande salto” no desenvolvimento. Eu compartilho
com a Presidenta dessa certeza.
Nas palavras dela: “O Brasil precisa de mão de
obra qualiﬁcada para prosseguir nesse novo ciclo do
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seu desenvolvimento”. Por isso, destaco também a
importância do programa Projovem Trabalhador, do
Ministério do Trabalho e Emprego, na qualiﬁcação dos
jovens na faixa de 18 a 29 anos. Mais de 40% dos jovens conquistaram um emprego após passar por esse
programa.
O certo é que precisamos investir em todos os
níveis. As bolsas no exterior ajudarão muito no esforço
de ampliar em quantidade e qualidade as nossas pós-graduações no Brasil. Isso vai incrementar o desenvolvimento cientíﬁco na forma de registro de patentes,
desenvolvimento de informação e tecnologias próprias,
nossas tecnologias.
Precisamos encarar o Brasil como uma missão
de cada um de nós, brasileiros, e esse projeto passa,
obrigatoriamente, pela educação. Considerando que
existe uma relação direta entre educação e desenvolvimento tecnológico e econômico, precisamos de investimentos permanentes em todas as áreas e níveis
da educação e qualiﬁcação dos nossos proﬁssionais.
Só assim vamos consolidar a posição de destaque
que, hoje, já temos no cenário mundial.
Uma grande Nação só se constrói no dia-a-dia,
ao pensarmos e praticarmos nossas ações cotidianas
em favor do coletivo, de nossa economia e do bem-estar social, principalmente quando lutamos por nossos valores e fazemos valer as nossas necessidades
acima dos interesses de outras nações.
Por muito tempo, o Brasil foi considerado o quintal do Primeiro Mundo, dos países industrializados.
Isso mudou, e muito. A nossa soberania tem um
preço muito caro, e cada brasileiro reconhece a sua
importância.
Nesta semana, um tema de grande importância
para o futuro do nosso País será a votação do Código
Florestal na Câmara dos Deputados. A decisão sobre
nossas relações com o meio ambiente deve ser somente nossa, sem interferências de grupos e de interesses estrangeiros.
Já abordamos aqui neste plenário, diversas vezes, o quanto a agroindústria estrangeira esconde sua
incapacidade de concorrer com o Brasil, atrás de um
discurso ambientalista. Com esse discurso, ONGs internacionais e governos estrangeiros vêm tentando
interferir há anos em nossa política ambiental, e isso
vem trazendo prejuízos à nossa Nação.
Apesar disso, continuamos seguindo nossa vocação para o agronegócio e deveremos ser o maior produtor de alimentos do mundo nos próximos dez anos.
Para isso, precisamos votar o nosso Código Florestal,
temos que trazê-lo à nossa realidade hoje.
Ouço, com prazer, a Senadora Ana Amelia.
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A Srª. Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Acir Gurgacz, V. Exª, que lidera a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária desta Casa, com muita
competência vem conduzindo, junto com a Comissão
de Meio Ambiente, os debates relativos ao Código Florestal. As audiências públicas em relação a essa matéria mostraram a sua eﬁcácia e a sua importância na
decisão que devemos tomar aqui no Senado, quando
a matéria, esperamos que amanhã, seja votada pela
Câmara dos Deputados. Porque ela é, como disse V. Exª
muito bem, inadiável. Não só no seu Estado, Rondônia,
mas no meu Rio Grande do Sul, no outro extremo, na
região sul meridional, a importância disso diz respeito
à própria tranquilidade dos produtores rurais, apreensivos que estão pela demora na tomada de decisão do
Congresso Nacional a respeito de matéria tão relevante
quanto essa. Como se não bastassem os problemas
recorrentes que vivem os produtores de arroz do meu
Estado, por exemplo, que não conseguem obter o preço mínimo ﬁxado pelo Governo, de R$25,00 a safra.
Esses mesmos produtores, que estão produzindo em
áreas consolidadas de várzea, temem que, se o Código Florestal não for votado no prazo que esperamos,
que possam sofrer a insegurança jurídica, agravando
ainda mais os problemas, hoje decorrentes de uma
descapitalização muito perigosa, por conta exatamente do endividamento, e desse impasse que o Governo
não consegue, no campo econômico, resolver, que é o
da comercialização do arroz. Lembrado ainda, Senador Acir Gurgacz, que o Governo brasileiro não toma
nenhuma atitude em relação, por exemplo, ao protecionismo que a Argentina está adotando em relação
aos produtos brasileiros, porque chega a cada mês
no mercado consumidor brasileiro cem mil toneladas
de arroz provenientes da Argentina, e não há nenhuma contrapartida entre o que a Argentina faz contra
os produtos brasileiros e os produtos brasileiros que
chegam ao nosso mercado. Poderia muito bem o Governo suspender temporariamente essas importações
para tornar o mercado mais equilibrado. Cumprimento
V. Exª pela abordagem desse tema e por renovar a urgência que a aprovação do Código Florestal tem para
o País. É uma questão de Estado, não é uma questão
apenas dos produtores rurais. Muito obrigada, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Eu
que agradeço, Senadora Ana Amelia. De fato, é um
problema importante, e a sua solução vem beneﬁciar
o País – produtores e ambientalistas. Por isso que resolvemos participar de audiências públicas sempre
juntos, as Comissões de Agricultura e a de Meio Ambiente, Comissão da qual V. Exª faz parte e atua com
muita eﬁciência.
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Precisamos andar juntos, ambientalistas e produtores rurais. O Código é para todos os brasileiros,
não é somente para quem produz ou para quem é ambientalista. Entendo que todos nós somos ambientalistas, já que todos nós temos essa preocupação com
o meio ambiente, Senador Paim. Hoje há uma consciência nacional de que nós, brasileiros, precisamos
cuidar das nossas ﬂorestas, cuidar das nossas áreas
de preservação.
Somente com regras bem deﬁnidas para o uso
de nosso imenso e rico território é que vamos fazer
justiça com quem produz o nosso alimento e trazer
segurança jurídica para milhões de brasileiros. O novo
Código Florestal será uma dessas ferramentas para
regularizar a situação de nossos agricultores.
Já construímos um bom acordo entre os líderes
partidários, o Governo e o relator do novo Código Florestal, mas restam ainda dois pontos de divergência
sobre o texto, são eles: a discordância com relação à
recomposição da reserva legal em áreas consolidadas e, quanto à recomposição da vegetação ao redor
dos rios considerados pequenos – com até 10 metros
de largura.
É difícil deﬁnir uma regra única para todo o Território Nacional com relação a esses aspectos. Esses dois
pontos vão atingir em cheio os pequenos produtores
rurais e agricultores familiares que, possivelmente, terão
de abandonar suas atividades para recompor essas
áreas. Acredito que haja uma composição para ajudar
a agricultura familiar, Senador Paim, que preside esta
sessão. É importante darmos apoio aos agricultores
que dependem da agricultura familiar.
É hora, mais uma vez, de pensarmos com muita
seriedade no Brasil como um todo, no nosso povo e
no nosso futuro.
Era isso que eu tinha para esta tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Acir, pela grandeza
do seu pronunciamento que, mais uma vez, fortalece
os interesses não só do povo do seu Estado, mas de
todo o Brasil.
Passamos, de imediato, a palavra à Senadora Ana
Amelia. Na verdade, seria a vez do Senador Cristovam,
que não se encontra em plenário. (Pausa.) Assim sendo, passamos a palavra à Senadora Ana Amelia; em
seguida, a concederei ao Senador Alvaro Dias, caso
nenhum dos Senadores inscritos adentrem ao plenário
antes de eu conceder a palavra a V. Exª.
Senadora Ana Amelia com a palavra.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Presidente Paulo Paim; Senadoras e Senadores; nossos te-
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lespectadores da TV Senado; nossos ouvintes da Rádio
Senado; senhoras e senhores, na semana passada,
usei esta tribuna para abordar uma questão recorrente
nas relações entre os Poderes, especiﬁcamente entre
o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Reﬁro-me à
produção do Congresso Nacional,
Na ocasião, eu a abordei, essa não é uma preocupação só minha, mas da maioria dos Senadores,
Senador Alvaro Dias, relacionada ao excesso de medidas provisórias, que vêm sufocando a atividade do
Congresso Nacional por conta do acúmulo dessas
medidas provisórias sobre o Congresso.
O problema das medidas provisórias não é novo.
Ele existe desde a promulgação da Constituição de
1988, já que o sistema de governo previsto para a
época era parlamentarista e ﬁcamos com o presidencialismo. E, aí, ﬁcou um anacronismo sério, uma diﬁculdade muito grande.
À guisa da oposição para suprir ou suplantar
aquilo que chamavam de “entulho autoritário do regime
militar”, que era o decreto-lei, o famigerado decreto-lei
assim chamado, deram ao Presidente da República,
e aos presidentes que o sucederam desde 1988, um
verdadeiro cheque em branco, que é a medida provisória, um instrumento típico do sistema parlamentarista
de governo. Agora, estamos nessa encrenca e nesse
impasse, porque a atividade legislativa está comprometida pelo excesso de medidas provisórias.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – V. Exª,
didaticamente, como sempre, e com muita competência, coloca a causa essencial de estarmos vivendo
um momento de subtração das nossas prerrogativas:
lembra a Constituinte, que foi buscar no modelo italiano parlamentarista um mecanismo que dá força ao
Executivo na esfera do Legislativo. É evidente que,
no sistema parlamentarista, tem sentido; no sistema
presidencialista, confere forças exorbitantes ao ato de
legislar. O Presidente torna-se o maior legislador do
País. Em um presidencialismo forte como o nosso, este
instrumento da medida provisória extrapola os limites
da convivência, afeta a boa relação entre os Poderes.
Sem dúvida alguma, trata-se de subtrair prerrogativas, de impor posições de forma a passar a ideia do
autoritarismo que queremos evidentemente evitar. V.
Exª aborda essa questão. Mais uma vez, ela tem sido
amplamente debatida. Vamos discuti-la nos próximos
dias, provavelmente quarta-feira, na Comissão Constituição, Justiça e Cidadania. Sem dúvida, tem sido uma
das razões do desgaste imenso que o Legislativo vem
sofrendo nos últimos anos. Por isso a importância do
pronunciamento de V. Exª nesta segunda-feira.
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A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Alvaro Dias, Líder da Minoria, das
oposições. De fato, na verdade, nós aqui também temos uma certa dose de culpa pela anuência com que
tratamos desse processo, que não acontece por acaso.
O Governo só consegue impor a sua agenda ao Parlamento porque tem instrumentos capazes de cooptar,
de forma, às vezes, artiﬁcial ou direta, não ideológica,
o apoio político dos Parlamentares, especialmente da
sua base aliada. Em outras palavras, a maneira como
as instituições políticas foram ordenadas no Brasil hoje
gera uma relação de subordinação e clientelismo entre
os Poderes, aliás, nada saudável para uma democracia, porque uma das exigências desse equilíbrio e da
consolidação democrática é exatamente o equilíbrio
entre os Poderes e não um se sobrepor ao outro como
acontece hoje na relação Executivo/Legislativo. Aliás,
um dos exemplos mais claros desse instrumento, Senador Alvaro Dias, de cooptação do apoio dos Parlamentares, são as emendas ao orçamento, instrumentos
esses que agora, está-se vendo, também não têm sido
tão eﬁcazes nessa relação, embora o Governo continue
usando essa tutela ou esse espírito clientelista para
obter o apoio aqui no Congresso Nacional.
Todos os anos, ao enviar o Orçamento da União
para apreciação aqui no Congresso, Senadores e
Deputados têm a oportunidade de propor emendas
ao projeto original, destinando recursos a projetos ou
programas orçamentários que, na opinião dos parlamentares, merecem especial atenção. São para os
Estados, são para os Municípios, são para instituições
comunitárias, alguns dos quais examinados dos chamados orçamentos participativos e com uma grande,
digamos, efervescência, no debate no localismo, respeitando as prioridades e aspirações comunitárias.
Na maioria das vezes, são recursos utilizados
para o atendimento de demandas locais, apresentadas pela população aos seus representantes, visando
suprir a indisponibilidade de recursos das prefeituras,
pois se sabe hoje que 60% de tudo o que é arrecadado ﬁca concentrado na mão da União sob a forma de
impostos ou contribuições.
A iniciativa parlamentar de propor uma emenda
e aprová-la não no texto ﬁnal do Orçamento não é garantia de que o recurso seja efetivamente destinado à
ﬁnalidade que se propõe, pois pertence ao Governo
Federal a prerrogativa da execução orçamentária. Como
se sabe, o Orçamento aqui no Congresso, o papel do
Congresso é apenas autorizar o Executivo a realizar
aquela despesa, não é um Orçamento impositivo. Todos os anos, desde que o processo de planejamento
orçamentário foi consolidado, sucessivos governos
têm utilizado, Senador Paulo Paim, o decreto do con-
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tingenciamento, e isso signiﬁca dizer: impedindo que
a execução orçamentária siga o seu curso normal e
transformando o Orçamento em uma peça de mera
ﬁcção. É o que nós mais ouvimos, e é a pura verdade.
A partir do decreto do contingenciamento, o Poder Executivo passa a ter total controle sobre os investimentos
que serão efetivamente realizados.
Um estudo realizado pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle desta Casa, Senador
Acir Gurgacz, encomendado pelo Presidente da Comissão Mista de Orçamentos, Senador Vital do Rêgo,
e divulgado hoje pelo jornal Valor econômico mostra
por que o Orçamento ﬁctício tem causado frustração
em prefeitos que veem recursos para obras na peça
orçamentária, mas diﬁcilmente veem esses mesmos
recursos na conta dos Municípios ou liberados pelos
órgãos competentes, especialmente a Caixa Econômica Federal.
O levantamento mostra que a proporção da execução sobre os valores inicialmente propostos é muito
pequena, e ainda foi reduzida de 31,78%, em 2007,
para 17,31%, em 2008, e 14,74%, em 2009. Dados
preliminares sobre a execução do Orçamento de 2010
mostram que a taxa de execução – pasmem – deve
ﬁcar em apenas 14%. É realmente uma forma pouco
equilibrada do respeito à democracia e de absoluta subordinação do Congresso à vontade do Poder Executivo.
Curioso é observar que mesmo que a taxa de execução orçamentária das emendas esteja em declínio,
nos últimos anos foi aumentado o limite individual de
apresentação dessas emendas pelos parlamentares.
Em 2003, o limite de apresentação de emendas individuais ao orçamento era de R$2 milhões, tendo sido
ampliado gradualmente até os R$15 milhões atuais.
Ao ﬁnal do processo orçamentário, a destinação
de menos de 1% dos recursos públicos obtidos com
a cobrança de impostos é efetivamente decidida pelo
Congresso. É muito pouco, Senador Acir Gurgacz, pelo
papel e pela responsabilidade que tem o Congresso
no atendimento das demandas da comunidade, o que
torna o instrumento das emendas muito importante
para os parlamentares, caro para os parlamentares,
mas muito barato para o Governo, porque quem se
desgasta na base são os parlamentares que ﬁzeram
as emendas. Só que elas não são executadas. Isso
acontece na sua Rondônia, acontece no Rio Grande
do Sul, no Paraná do Senador Alvaro Dias, em todos
os Estados brasileiros. E os parlamentares da base
do Governo são os primeiros a reconhecerem esse
grave problema.
A baixa taxa da execução orçamentária, Senador
Acir Gurgacz, é mais um dos motivos que levam milhares de prefeitos e vereadores a promoverem verda-
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deiras peregrinações pelos corredores do Congresso
Nacional e também pelos Ministérios, na esperança de
ver as emendas que são aprovadas na lei orçamentária serem efetivamente executadas, transformando-se
em investimento na qualidade de vida da população
de suas cidades.
Amanhã, aqui em Brasília, começa mais uma
marcha, a XIV Marcha dos Prefeitos. Aliás, se deixar
do jeito que vai, vai até à XL. Se não mudarem esse tal
Pacto Federativo, vai à XL mesmo. Mas agora é a XIV
Marcha dos Prefeitos, que estão em Brasília novamente nessa mobilização organizada pela Confederação
Nacional dos Municípios, comandada pelo líder municipalista Paulo Ziulkoski. Essa marcha é um movimento
de luta dos 5.560 Municípios brasileiros contra a concentração de recursos públicos nas mãos da União. É
no Município, Senador, que as pessoas moram, que
as pessoas vivem, que as riquezas são geradas; portanto, é no Município que os recursos deveriam estar
concentrados e não na União, porque no Município o
recurso tem um controle direto da comunidade. Todo
mundo sabe onde mora o prefeito, todo mundo sabe
onde estão os vereadores. E vão lá, às vezes de dedo
em riste, à porta da casa do prefeito ou mesmo da
prefeitura para fazer as cobranças quando falta uma
iluminação, quando há uma rua esburacada, quando
não há transporte escolar ou a merenda escolar está
deﬁciente, como vimos ontem a assustadora denúncia.
Mas é exatamente nesse contato direto que há
a interface da autoridade do Executivo municipal com
os seus moradores.
Hoje, 60% dos recursos gerados com a arrecadação dos impostos ﬁcam na mão da União; 24% ﬁcam
na mão do Estado e somente 16% com os Municípios,
que têm que cuidar da educação básica, das creches,
do transporte escolar, da merenda escolar e de tantas
outras competências, como saúde pública. Na maioria dos casos, os Municípios aplicam mais de 20% do
orçamento em saúde.
No Município de Panambi, no Rio Grande do
Sul, o Prefeito Miguel Schmitt-Prym, aplica 34% do
orçamento em saúde pública. Então, é realmente uma
situação em que nem os Estados nem a União aplica igual percentual para atender a questão da saúde,
Presidente Acir Gurgacz.
Um estudo feito pela própria Confederação Nacional dos Municípios demonstra que a taxa de investimento média da União, entre os anos de 1995 a
2008, foi de apenas 18,5%. E a dos Estados, a taxa de
investimento, no mesmo período, foi de 38,4%, muito
mais do que a União.
Mas – pasmem – quanto investiram os Municípios
nesse período, Senador Acir Gurgacz? Utilizaram 43%
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dos seus recursos orçamentários em investimentos
nesse mesmo período, quando a União aplicou 18,5%
e os Estados, 38,4%.
Esse estudo demonstra que é preciso, urgentemente, revermos o tal pacto federativo, sem o qual vamos continuar batendo e as marchas dos prefeitos vão
continuar acontecendo. Esse desequilíbrio gera uma
situação de instabilidade até institucional na relação
entre os entes federativos. A prima riquíssima, que é
a União, os remediados, que são os Estados – um ex-governador do Paraná está ali sorrindo – e os primos
pobres, que são os Municípios. Pobres na acepção
correta da palavra.
Mas, enquanto a revisão do pacto federativo não
encontra condições políticas para se viabilizar, não
podemos ﬁcar aqui de braços cruzados, meu caro
Presidente.
Eu apresentei, aliás, no dia 5 de abril, uma proposta com conteúdo idêntico à que já foi apresentada pelo saudoso Senador e ex-Vice-Presidente da
República José Alencar. Essa foi uma das iniciativas
parlamentares mais importantes que ele tomou e eu
tratei de desarquivá-la em homenagem à sua memória, mas pelo que ela tem de relevância em relação à
questão federativa.
A apresentação dessa emenda do Senador José
de Alencar, na Legislatura de 2007, acrescenta o art.
166-A ao texto da Constituição Federal, para estabelecer que a programação constante da lei orçamentária
anual, decorrente de emendas parlamentares, será de
execução obrigatória, vedado o seu cancelamento ou
contingenciamento, e que sua não execução implica
em crime de responsabilidade.
Penso que a oportunidade de trazer à tona a
emenda e renová-la tal como fez José Alencar à época,
em 2007, é uma homenagem a este grande brasileiro
que nos deixou recentemente.
O projeto tramita na forma da Proposta de Emenda Constitucional nº 17, de 2011, à qual peço o apoio
das Srªs e dos Srs. Senadores, para que possamos
apreciá-la com a celeridade que o assunto merece.
Ao passo em que solicito também o apoio dos
colegas para a tramitação da proposta de emenda
constitucional que torna o orçamento de emendas
parlamentares impositivo, estou me associando à Proposta de Emenda Constitucional nº 31, de 2011, de
autoria do Senador Aécio Neves, que determina que
a União compense ﬁnanceiramente os demais entes
federados, Estados e Municípios, no próprio exercício
ﬁnanceiro e na forma da lei, assim como os Estados
compensem seus respectivos Municípios, sempre que
adotarem a concessão de qualquer subsídio ou isenção,
redução de base de cálculo ou redução de alíquotas,
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concessão de crédito presumido, anistia, remissão, favores ﬁscais ou ﬁnanceiros-ﬁscais, ou qualquer outro
benefício de natureza tributária relativo a impostos ou
contribuições cujas receitas sejam compartilhadas na
forma estabelecida na Constituição.
Também apoio a regulamentação da Emenda
nº 29, Presidente Acir Gurgacz, que estabelece que
a União invista o mínimo de 10% de seu Orçamento
em saúde. Atualmente, a União não vem cumprindo
a determinação constitucional, e os Municípios, cada
vez mais cheios de atribuições, precisam completar o
serviço de saúde com os recursos próprios, na proporção que acabei de falar.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, agradecendo
a generosidade de V. Exª, gostaria de registrar aqui e
pedir a transcrição nos Anais desta Casa da Agenda
Legislativa, que está neste momento sendo apresentada pelo Presidente da Federação das Indústrias e
do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul, empresário Paulo Tigre, aos parlamentares integrantes da
bancada gaúcha no Congresso Nacional, Deputados
e Senadores.
Estou aqui agora com a missão de dar conhecimento desta Agenda Legislativa, reaﬁrmando o desejo
aqui no Congresso Nacional de ajudar intensamente.
Entre outros temas, está a questão da guerra
ﬁscal entre os Estados, que é prioritária para o setor
industrial. Essa é uma questão séria, assim como o
câmbio, a valorização da moeda brasileira, frente ao
real, provocando, para Estados exportadores, como o
Rio Grande do Sul e outros Estados, uma situação de
absoluto desequilíbrio e problemas muito sérios em
relação não somente à balança comercial, mas até na
desindustrialização, que é um processo sério.
Agora mesmo, o setor de máquinas e implementos
agrícolas, do qual o Rio Grande do Sul detém 60% da
produção nacional, corre o risco dessa desindustrialização pelas condições não competitivas com a Argentina
ou com a China. Com isso, nossas indústrias podem
se transferir para esses países, atraídas exatamente
pela segurança que têm
Outra demanda importante que este Congresso
examina – já houve pedido de leitura na sessão do Congresso Nacional – diz respeito aos royalties do pré-sal.
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul – as
entidades dos municípios – apoia exatamente a derrubada do veto à questão do pré-sal, para beneﬁciar a
maioria dos municípios e dos Estados, e não apenas
aqueles em que a bacia do pré-sal está inserida.
Também são favoráveis ao Cadastro Positivo, que
cria a lista dos bons pagadores, ao Código Florestal,
como já nos referimos há pouco – e V. Exª, Senador
Acir Gurgacz, estava na tribuna –, à terceirização dos
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serviços e a outras alterações, como a redução da
faixa de fronteira.
Senador Acir Gurgacz, V. Exª, que é de um Estado
de fronteira, sabe que esse projeto foi aprovado nas
comissões temáticas aqui do Senado por meio de um
requerimento feito por mim. Foi desarquivado e está
em condições de entrar na Ordem do Dia do plenário
do Senado. É uma matéria de grande interesse para
todos os Estados que estão em limite de fronteira.
Enﬁm, são temas recorrentes que interessam não
apenas ao meu Estado do Rio Grande do Sul, mas tenho a convicção de que a todos os Estados brasileiros
nos limites de fronteira.
Muito obrigada, Presidente Acir Gurgacz. Agradeço também a audiência e a atenção das Srªs e dos
Srs. Senadores.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA ANA AMELIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
FIERGS
REUNIÃO COM A BANCADA FEDERAL GAÚCHA
ESPAÇO RIO-GRANDENSE, 9 DE MAIO DE 2011.
Roteiro
s 3AUDAÀâO AOS PARLAMENTARES
s !GRADECIMENTO Ü INTERLOCUÀâO COM OS DEPUTAdos federais e senadores;
* Esta é a primeira reunião que realizamos com
a nova formação da Bancada Federal Gaúcha após
as eleições de 2010.
* Nosso propósito é o de sempre colaborar, através do diálogo franco e aberto, posicionando abertamente os interesses do setor industrial no desenvolvimento sustentado do Rio Grande do Sul e do País;
* Reaﬁrmamos que a Fiergs e o Ciergs, no seu
papel institucional, e os nossos Conselhos Temáticos,
nas suas funções técnica e especialista, continuam à
disposição para subsidiar as decisões de voto dos parlamentares desde a apreciação inicial das matérias,
ou mesmo colaborando na formulação de propostas.
* Vamos começar mostrando como está a economia do Rio Grande do Sul, cujo desempenho deixa a
desejar. O nosso coordenador da Unidade de Estudos
Econômicos, Igor Morais, fará a apresentação.
(fala Igor)
* Além disso, temos questões que afetam a economia do Rio Grande do Sul e que precisamos mostrar
e conquistar o apoio da Bancada Federal Gaúcha para
o seu equacionamento.
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* Começamos pela Guerra Fiscal entre os estados.
Passo a palavra ao coordenador do nosso Conselho
Técnico, Thômaz Nunnenkamp, que vai nos dar uma
visão desse quadro.
(fala Contec)
* Outro ponto é referente ao Câmbio, pelo que
passo a palavra ao coordenador do Conselho de Comércio Exterior, Cézar Müller, para abordar esse tema.
(fala Cézar Müller – Temas: Câmbio e Simba)
s 0OR lM CABE REFERIR O TRABALHO REALIZADO ANUALmente pela Confederação Nacional da Indústria, que
é a Agenda Legislativa, e que certamente todos os
senhores têm conhecimento.
s ! PARTIR DESSE TRABALHO ELEGEMOS OS PONTOS QUE
merecem a atenção dos parlamentares, e que faremos
a entrega neste momento.
(entrega do material)
* São dois blocos: aquelas propostas que contribuem para a nossa competitividade, e as que reduzem
a competitividade.
* Ao encerrar, colocamos mais um ponto que interessa em particular à economia do Rio Grande do Sul:
– A questão dos royalties do Pré-Sal, onde a
Fiergs quer se inserir nos movimentos que defendam
a divisão proposta pelo então Dep. Ibsen Pinheiro e
que foi objeto de veto pela Presidência da República.
* Acreditamos que se tratam de recursos importantes para o Estado e devemos lutar para a derrubada
do veto presidencial.
* Agora, colocamos a palavra à disposição dos
nossos convidados.
PAUTA BÁSICA DA AGENDA LEGISLATIVA
1. Cadastro Positivo (pela aprovação)
Cria a lista dos bons pagadores, estabelecendo
na prática um histórico de crédito positivo quando hoje
existe apenas o cadastro da inadimplência.
2. Extinção do Adicional do FGTS (pela aprovação)
Não mais se justiﬁca a manutenção do adicional
de 10% na multa do FGTS nas demissões sem justa
causa. Essa conta foi paga e com sobras pelos empregadores.
3. Código Florestal (bom senso)
Importante para o País. Porém devem ser observadas as questões estaduais, especialmente os aspectos
econômicos de sustentação de municípios e regiões.
4. Terceirização de serviços (pela aprovação)
A indústria considera a terceirização essencial,
numa economia globalizada, pois reduz custos e mantém a eﬁciência das empresas.
É fundamental para a segurança jurídica.
5. Medida Provisória 517 (pela aprovação com
ressalvas)
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A MP é importante, pois incentiva os empréstimos de longo prazo.
Entretanto, é prejudicial quando propõe a prorrogação por 25 anos da RGR (Reserva Global de Reversão), um dos dez principais encargos incidentes
sobre a conta de energia elétrica, cuja tarifa cresceu
cerca de 200% nos últimos dez anos.
6. Redução da Jornada de Trabalho (pela rejeição)
A PEC 231 volta à cena do Congresso neste
ano, objetivando reduzir a jornada de trabalho para
40 horas semanais.
A indústria não é contra a redução da jornada,
quando acordada entre as partes: Trabalhadores e
Empregadores, através dos Sindicatos.
Somos contra a redução da redução da jornada
por Lei. Isso, deve ser resolvido no foro das negociações coletivas.
7. Convenção 158 da OIT (pela rejeição)
Reiteramos que a Convenção 158 está em descompasso com as práticas do mundo globalizado. O
Brasil já dispõe de um bom sistema de proteção ao
trabalhador, como aviso prévio, seguro desemprego e
a multa de 40% no saldo do FGTS nas hipóteses de
dispensa imotivada.
É preciso encerrar essa discussão, todos nós temos outros assuntos importantes para nos dedicarmos.
8. Contribuição Social para a Saúde – CSS (Favorável com ressalvas)
Somos contra a criação de novos impostos. O
PLP nº 306/2008, que regulamenta a Emenda Constitucional nº 29 trata de matéria importante, pois ﬁxa
os percentuais mínimos a serem investidos na saúde.
Entretanto foi contaminado pela inclusão da CSS que,
ao cabo, vem recriar a CPMF.
9. Redução da Faixa de Fronteira, Projeto aprovado nas comissões temáticas do Senado que, através
de requerimento feito pela Senadora Ana Amélia Lemos, foi desarquivado encontrando-se em condições
de entrar na ordem do dia do Plenário do Senado. Esta
matéria é de interesse de todos, para fomentar os investimentos junto as nossas fronteiras.
10. Lei de Incentivo à Educação, PL nº 1.476/2001,
de autoria do Senador Zambiasi, estende para os cursos de nível superior, o benefício às empresas que
incentivam a educação dos trabalhadores.
Nosso pedido é que os Senhores trabalhem para a
constituição de Comissão Especial com vistas a apreciar
e formular parecer sobre o Projeto. Cabe destacar que,
aprovado o PL, será permitido que o custeio da educação superior dos empregados possa ser abatido da
base de incidência da contribuição para o regime geral
de previdência social, hoje limitada à educação básica.
Maio, 2011.
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Durante o discurso da Sra. Ana Amelia, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amelia,
pelo tema que V. Exª traz, principalmente em relação
aos nossos prefeitos. Como ex-Prefeito, agradeço as
suas colocações. De fato, precisamos dar o apoio de
que precisam, pois são eles que sabem dos maiores
problemas de suas cidades e também sabem como
resolvê-los, faltando apenas condições para isso.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Concedo a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann,
do PT do Paraná.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
a esta tribuna fazer um elogio e um apelo. Elogio ao
esforço de construir consenso em torno da votação do
Código Florestal, coordenado pelo Deputado Aldo Rebelo, que fez um excelente trabalho em seu relatório, e
pela Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, que
tem tido postura ﬁrme e proativa em relação à matéria.
E apelo aos líderes na Câmara dos Deputados,
Sr. Presidente, e novamente ao Deputado Aldo Rebelo e à Ministra Izabella Teixeira em favor da votação,
ainda nesta semana, das mudanças no Código Florestal Brasileiro.
Faço isso com muita tranquilidade, porque conheço o grau de compromisso da Presidenta Dilma
Rousseff e dos integrantes do Governo com a busca
de solução para os problemas que aﬂigem a nossa
população.
O Código Florestal mexe com a vida de todos
os brasileiros e brasileiras, pois diz respeito à preservação e conservação do meio ambiente, à nossa biodiversidade, ao equilíbrio ambiental do País e à maneira como vamos garantir alimentação melhor, mais
saudável e mais barata para nossa população. E é de
se ressaltar que essas situações não são antagônicas
nem concorrentes.
Feito há mais de cinquenta anos e alterado, na
linha do tempo, por meio de decretos e portarias, o Código Florestal funcionará melhor se for atualizado para
atender às necessidades e exigências do presente.
Hoje, nossa legislação ambiental tem nada menos que 16 mil itens, e grande parte deles não tem
conexão com a realidade econômica e social do País.
Não tem, igualmente, sintonia com o atual estágio de
desenvolvimento da nossa agricultura.
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A verdade é que o Código Florestal contém normas ineﬁcazes, que não garantiram a preservação ambiental no decorrer dos anos e que não ampararam os
agricultores, em especial os pequenos e familiares, a
adotarem atitudes mais sustentáveis no trato da terra.
Essas normas precisam de correção imediata. E
é isso que vem sendo feito, de forma extremamente
responsável, sob a coordenação dos lideres do Governo e a participação democrática dos partidos com
assento no Parlamento.
É bom ressaltar que o foco das mudanças é o
conjunto do território nacional e não apenas a Amazônia, Presidente Ana Amelia. Convém destacar, ainda, que a totalidade da área de exploração agrícola
do País concentra-se secularmente nas regiões Sul
e Sudeste e, mais recentemente, no Centro-Oeste. A
contribuição da Amazônia para a produção agrícola é
marginal, e assim deve continuar. Ali, a reserva legal
das propriedades é de 80%.
Nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, a reserva
legal é de 20% das propriedades, sejam elas de cinco ou de cinco mil hectares; estejam em áreas planas
ou de relevo, em várzeas ou na caatinga. Segundo o
IBGE, dos 4.367.902 imóveis da agricultura familiar,
mais de 82% não possui nenhuma área de preservação permanente ou de reserva legal. Nos pequenos,
toda a terra é utilizada para sobrevivência da família.
Isso signiﬁca que, pelas regras da atual legislação ambiental, quase 100% dos nossos agricultores familiares
estão na ilegalidade, seja pela ausência de reserva
legal, seja porque cometeram supostos crimes antes
de mudanças feitas no Código Florestal.
A reserva legal de 80% na zona de ﬂoresta da
Amazônia, por exemplo, é de 2000, mas, antes disso,
o próprio Estado incentivava o pequeno lavrador, que
ele próprio levava, como colono, a derrubar a mata
para ter direito ao lote e acesso a crédito.
Assim funcionou também no meu Estado, o Paraná, que, a partir da década de 70, teve as suas
matas dizimadas, com incentivo do Governo, para a
produção agrícola. Agora, nesse processo de revisão
da atual lei ambiental, precisamos avaliar, com equilíbrio e ponderação, se é correto manter penalidades
retroativas a quem desmatou quando a lei ainda não
tipiﬁcava esse tipo de infração. Ou se adotamos tempo
e incentivo para que essas regiões possam ser recuperadas pelos agricultores de boa-fé, especialmente
aqueles da agricultura familiar, pois é quem trabalha
com a terra e tira dela o sustento o mais indicado para
dela cuidar, incluindo sua biodiversidade.
O mesmo estímulo que houve para o desmatamento deve ser feito agora para a recuperação das
matas. Não sou a favor da anistia irrestrita, mas tam-
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bém não acredito que multas sobre o passado trarão
consciência e aliados para a causa ambiental. Sempre
acreditei mais na abordagem positiva.
As linhas gerais do texto apresentado ao País pelo
Relator do projeto na Câmara, Deputado Aldo Rebelo, contam com forte aceitação entre os produtores do
meu Estado, o Paraná. Ali, 86% dos estabelecimentos
rurais são da agricultura familiar, e a posição dos paranaenses na análise dessa questão é relevante. Não
estou dizendo isso por bairrismo ou para defender causa própria. Estou dizendo porque o desenvolvimento
do Paraná, assim como o desenvolvimento do País,
vem sendo feito com a força da nossa agricultura e
das famílias do campo.
Dos quase vinte milhões de hectares de território que possui, o Paraná tem cerca de dezoito milhões
de hectares ocupados com a agricultura, a pecuária,
matas e rios. E uma das reivindicações dos nossos
produtores é a mudança do Código Florestal para a
isenção dos 20% de reserva legal nas propriedades
rurais com até quatro módulos ﬁscais, que, no meu
Estado, o Estado do Paraná, atinge, em média, oitenta
hectares. Das quase 380 mil propriedades paranaenses registradas, cerca de 320 mil serão beneﬁciadas
se essa medida for aprovada.
E quero dizer aqui, desta tribuna, que, mesmo
se não houver consenso em torno deste ponto, votarei em favor dos pequenos produtores do Paraná e do
Brasil. E peço aos deputados e senadores que prestem
atenção especial a este ponto.
O Brasil é hoje um país urbano. Segundo o IBGE,
pelo Censo de 2010, 84% da sua população é urbanizada, um aumento de 23 milhões de habitantes nas
cidades, concentrada nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, onde se tem grande parte da produção
de commodities agrícolas no sistema de monocultura
mecanizada.
No Censo Agrícola de 2006, o número de estabelecimentos da agricultura familiar era de 4,3 milhões
contra cerca de 800 mil não familiares. Enquanto a
área familiar era de apenas 24% do total da terra produtiva, o valor de sua produção foi de 38%, denotando
um rendimento maior por hectare. O mesmo se dá na
média de pessoas empregadas por cem hectares: 15,4
em propriedades familiares, e 1,7 nas não familiares. A
agricultura familiar é responsável por uma parte substancial da renda agrícola e, sobretudo, de um meio rural
com gente. Por isso, precisa de tratamento diferente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou de
uma geração que tem enorme preocupação com o meio
ambiente. Minha geração defende a preservação de
rios, ﬂorestas e tem responsabilidade com nosso legado ambiental. Tem, igualmente, compromisso com as
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vidas humanas. Para grande parte da minha geração,
é importante preservar o meio ambiente, assim como
é importante diminuir o número de pessoas que passam fome, aumentar e baratear a produção de comida,
melhorar a infraestrutura do País e reduzir a pobreza.
Como Diretora Financeira de Itaipu, presenciei
um grande programa de conservação ambiental que
alinhava, na mesma causa, produtores agrícolas e defensores do meio ambiente. Temos de ter cuidado com
aqueles que só querem explorar a terra sem cuidar dela,
aumentando demasiadamente lucratividade e retorno,
mas também temos de ter cuidado com aqueles que
vivem às custas da ecologia, que só costumam divulgar
dados que apóiam suas causas. Seu interesse não é
necessariamente fornecer a visão global do problema.
Muitos deles são ligados a causas externas, contrárias
aos nossos interesses.
O Brasil reduziu em 80% o desmatamento na
Amazônia. O Brasil é o país com mais áreas protegidas
no mundo: 2,4 milhões de quilômetros quadrados, 28%
do seu território. Em segundo lugar, vem a China com
17%; e, em terceiro lugar, a Rússia com cerca de 8%.
Temos, ainda, a maior quantidade de vegetação
nativa, original, do mundo. E não podemos ignorar que,
graças às suas águas e à sua agricultura, o Brasil tem
uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo:
47,3% de fontes renováveis, ante uma média mundial
de 18,6% e de 7,2% dos países ricos.
Isso nos estimula a continuarmos a caminhada
da sustentabilidade ambiental.
Esses dados mostram que o Brasil tem responsabilidade ambiental maior que países ditos desenvolvidos. Portanto, aqueles que defendem uma causa em
posição arrogante, aﬁrmando apenas a sua convicção
como verdade, não favorecem o debate. Em nenhuma
matéria, deve haver apenas ataques de parte ou outra, mas, sim, persuasão e argumentos. Se só existem
ataques, as partes hostilizam-se, e torna-se cada vez
mais complexo tratar e decidir sobre o que, aﬁnal, é
interesse de todos nós.
Essa matéria não admite vencidos e vencedores. É para o ganha-ganha que devemos caminhar. O
nosso Governo, o Governo da Presidenta Dilma, está
buscando a modernização, o crescimento da economia, a criação de empregos, melhores condições para
os jovens, o combate à violência e à criminalidade na
periferia nas grandes cidades. Vamos apoiar medidas
para combater a pobreza extrema, melhorar a qualidade ambiental, as condições de ensino e o acesso
da população a bons serviços de saúde. É assim que
vamos continuar agindo: com grandeza, fé e conﬁança no futuro.
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Espero sinceramente, Srª Presidenta Ana Amelia, que possamos, dentro em breve, ter nesta Casa,
no Senado da República, a discussão do Código Florestal. Tão importante é a preservação, a conservação
do meio ambiente, quanto a produção de qualidade
em nosso País.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Gleisi Hoffmann,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Ana Amelia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann, que faz um
pronunciamento confortante para aqueles brasileiros
que não colocam a questão do Código Florestal numa
disputa entre produtores rurais e ambientalistas, mas
numa disputa para a geração futura, para o próprio
futuro do nosso País. É a nação brasileira que está
em jogo. E a senhora apresenta dados inquestionáveis, com sua moderação, com seu equilíbrio e com
seu compromisso com as questões do seu Estado, o
Paraná, mas, sobretudo, com as questões nacionais.
A senhora abordou, com muita propriedade, a
questão da agricultura familiar, e é essa que tem dado
sustentabilidade também. São os agricultores do seu
Estado, do Sul do País, do Centro-Oeste, do Nordeste,
do Sudeste, que têm hoje uma grande preocupação
com a questão da sustentabilidade. Usam o plantio
direto, a agricultura de alta precisão; fazem utilização
também da ciência e da tecnologia em favor de uma
produtividade maior.
A Embrapa revelou que, nos últimos 35 anos, houve um aumento da área plantada de 48%. No mesmo
período, o aumento da produção de alimentos foi de
268%. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. E
nós todos, de braços dados aqui no Senado, estaremos trabalhando para uma solução que seja boa para
o Brasil em relação ao Código Florestal.
O nosso colega Deputado Darcísio Perondi estava aqui elogiando o seu pronunciamento, e reforço
também as manifestações.
Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann.
Como orador inscrito, o Senador Alvaro Dias. Para
usar o período regulamentar do seu pronunciamento,
o Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Senadora Ana Amelia; Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, Churchill sempre nos ensina. É bom
buscar, nos seus ensinamentos, lições para o presente
que vivemos na política brasileira.
Recolho frase que considero importante neste
momento: “A verdade é inconvertível. A malícia pode
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atacá-la, a ignorância pode zombar, mas, no ﬁm, lá
está ela”.
A verdade é o que se busca, Srª Presidente Ana
Amelia. Sei que há aqueles que se irritam, quando
buscamos subsídios nas publicações da imprensa
brasileira, mas essas publicações existem e não podem ser ignoradas.
Mas uma delas exige providências do Congresso
Nacional, porque é um ataque direto a Senadores. E
há um ataque que se faz por meio da generalização,
que é burra, que desvaloriza os corretos e que acaba
protegendo os desonestos.
Eu me reﬁro a uma matéria da revista Veja, assinada pelo jornalista Hugo Marques, que revela já conhecidas relações de promiscuidade existentes entre
o Poder Executivo e o setor privado neste País.
Isso não é novidade. Isso é repetitivo. O tráﬁco
de inﬂuência é uma prática mantida ao longo dos últimos anos, impunemente. Quantas vezes requisitamos
a presença de responsáveis pelo tráﬁco de inﬂuência?
Tentamos ouvir, por exemplo, Erenice Guerra; ouvimos
Roberto Teixeira. Não foi em uma única oportunidade,
nesta Casa, em comissões da Casa, que abordamos o
tráﬁco de inﬂuência como algo trágico para o interesse
público brasileiro. É uma mazela que se cristalizou nos
bastidores da corrupção do País.
Mas me reﬁro hoje não ao tráﬁco de inﬂuência,
que já nos cansamos de abordar nesta Casa. Eu me
reﬁro ao outro componente dessa matéria. É uma matéria numa revista de circulação nacional, trazendo
depoimentos de empresários sobre a classe política,
e esses depoimentos merecem ser aprofundados, porque, repito, a generalização é perversamente injusta
e tem de ser repelida.
Os engenheiros José Augusto Quintella Freire e
Romênio Marcelino Machado, ex-donos da Sigma Engenharia, empresa adquirida pela Delta Construções
em 2008, aﬁrmam, ao longo da reportagem assinada
por Hugo Marques, da revista Veja, numa referência
a Fernando Cavendish, empreiteiro da Delta Construções, que multiplicou seus lucros na gestão dos últimos anos da União:
Ele disse abertamente para nós – e temos
como provar – que não iria nos pagar porque
era mais fácil e barato botar dinheiro na mão de
políticos. Disse que com 6 milhões comprava
até senador. Ele compra todo mundo.
Ele disse que comprava Senador. É preciso que
aﬁrme qual Senador. Eu não estou, evidentemente,
fazendo nenhuma ilação em relação à impossibilidade
de se comprarem políticos. É evidente que é possível
comprar políticos, porque existem políticos e políticos;
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existem aqueles que se vendem e aqueles que são incorruptíveis. E esses devem reagir, quando a generalização é usada como artifício para condenar corretos
e proteger desonestos.
A reportagem menciona uma reunião com os sócios, no ﬁm de 2009, quando se discutiam exatamente
as razões do litígio que envolvem a compra da Sigma
Engenharia, de José Augusto e Romênio. Naquela
oportunidade, o empresário Fernando Cavendish revelou o que pensa da política e dos políticos brasileiros
de modo geral: “Se eu botar 30 milhões de reais na
mão de políticos sou convidado para coisas... Pode ter
certeza disso!”. E disse, ainda: “Com alguns milhões,
seria possível até comprar um senador para conseguir
um bom contrato com o governo”.
Estão alguns Senadores aqui, no plenário. Será
que algum destes admite a hipótese de ser comprado?
Somos vários aqui. Evidentemente, não admitimos.
Paulo Paim não admite; Vital do Rêgo não admite; Ana
Amélia não admite; Suplicy não admite... Então, não
podemos ignorar o fato. O fato existe. E nós temos de
agir e exigir providências.
Eu sugiro ao Presidente do Senado que determine à Advocacia-Geral da Casa medidas no sentido de
interpelar judicialmente os empresários mencionados
em reportagem da revista Veja desta semana, que aﬁrmaram poder comprar Senadores, desde que disponham de determinado número de recursos. É preciso
que digam quem nesta Casa se vende e por quanto!
Por quanto é irrelevante. Pode ser por um centavo,
que a condenação é imprescindível, que a vergonha
ﬁca palpável. Por um centavo ou por milhões ou por
bilhões, isso não importa. É preciso que digam qual
Senador se vende. É preciso que o Presidente José
Sarney determine à Advocacia da Casa que interpele
judicialmente os acusados. Repito: a generalização é
burra, a generalização é desonesta, a generalização
tem de ser condenada, porque ela protege os desonestos e pune os corretos, desestimula os corretos.
O Presidente do Senado tem o dever de preservar a
honra da instituição.
Há outras duas outras providências que devemos
adotar em parceria com os demais partidos de Oposição. Já conversamos com o Senador Demóstenes
Torres ontem à noite, vamos conversar com o Senador Itamar Franco. Podemos sugerir à Comissão de
Constituição e Justiça o convite a esses empresários
para que venham prestar esclarecimentos sobre o que
disseram, o que informaram ao País, a denúncia grave
que apresentaram à Nação através da revista Veja. Temos de ouvi-los. Eles devem ter a ousadia necessária
para apontar o dedo e indicar quais são os Senadores
que se vendem. Essa é uma providência possível. Es-
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peramos que a Comissão de Justiça a aprove. Aﬁnal,
temos de defender a nossa honra.
A outra possibilidade é representarmos ao Ministério Público. Cabe ao Ministério Público investigar
as denúncias de tráﬁco de inﬂuência e outras ilegalidades praticadas e reveladas pelos empresários na
matéria da revista Veja. Portanto, nós podemos, devemos e faremos representação ao Ministério Público e
requerimento à Comissão de Constituição e Justiça,
repetindo a frase de Winston Churchill : “A verdade é
inconvertível. A malícia pode atacá-la, a ignorância
pode zombar dela, mas, no ﬁm; lá está ela.” Queremos
que ela seja apresentada a esta Casa e ao Brasil relativamente a este assunto.
Srª Presidente, antes de concluir – tenho ainda
algum tempo –, quero fazer um registro. Recebi a visita
do Prefeito de Mercedes, no Paraná, Vilson Schwantes. Amanhã, Brasília receberá milhares de prefeitos,
cerca de 4 mil, provavelmente, em mais uma marcha,
a 14ª marcha, já referida pela Senadora Ana Amelia.
O registro que faço vem exatamente na esteira
da necessidade que temos de rediscutir o sistema federativo. Esse é apenas um pequeno ponto. O prefeito
fala da distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação, o conhecido Fundeb.
O Prefeito Vilson expôs os problemas enfrentados por inúmeros Municípios do oeste do Paraná, e
provavelmente de todo o País, no tocante aos critérios
de redirecionamento de recursos do Fundeb.
Derivado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério – Fundef –, que vigorou de 1997 a 2006, o
Fundeb tem por escopo a redistribuição nacional de
recursos federais com vistas à redução das desigualdades educacionais e, por conseguinte, a melhoria do
ensino público básico.
Como é do conhecimento dos Srs. Senadores,
o critério balizador da redistribuição dos recursos do
Fundo é calcado no número de alunos matriculados
na educação básica, fator esse que, muitas vezes, não
leva em conta a realidade dos Municípios.
Como bem destacou o prefeito, por esse princípio, os pequenos Municípios, a exemplo de Mercedes
– que possui pouco mais de cinco mil habitantes e dispõe de limitada capacidade ﬁnanceira –, são forçados
a suportar a perda de recursos do Fundeb em favor de
Municípios maiores e com melhores condições econômicas em razão de possuírem os mesmos, naturalmente, um número maior de alunos, matriculados na
educação básica.
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Esse mecanismo, que acarreta perdas crescentes, vem comprometendo a qualidade do ensino básico
nos Municípios menores.
O exemplo das perdas veriﬁcadas em Municípios
do oeste paranaense é mais do que revelador. Vejamos
alguns números. O histórico de perdas acumuladas no
Município de Mercedes, entre 2005 e 2010, é da ordem
de R$2,445 milhões. O Município de Pato Bragado, no
mesmo período, amargou perdas de R$2,070 milhões.
Diante desse cenário de perdas expressivas enfrentadas pelos Municípios de menor porte, registramos o apelo legítimo trazido pelo Executivo municipal:
a busca de uma forma de compensação ﬁnanceira, por
parte da União, em favor dos pequenos Municípios que,
a exemplo de Mercedes, enfrentam sérias diﬁculdades
em decorrência das perdas acumuladas.
Esse é o registro, Srª Presidente, certo de que
amanhã os prefeitos chegarão a Brasília trazendo na
sua bagagem inúmeras reivindicações, mas que cabem perfeitamente no debate sobre o sistema federativo brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias. V. Exª aborda
um tema também extremamente relevante para esta
Casa. Precisamos resgatar a credibilidade da instituição legislativa, em particular do Senado, e as providências solicitadas por V. Exª serão encaminhadas ao
Presidente do Senado, de acordo com o que prevê o
próprio Regimento Interno.
Quero dizer a V. Exª também que é uma injustiça
a generalização. É preciso, como se diz popularmente, separar o joio do trigo. Nessa medida, vamos encaminhar ao Presidente José Sarney as providências
solicitadas por V. Exª.
Com o uso da palavra agora, como orador inscrito, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmª
Srª Senadora Ana Amelia, que preside a sessão, Senador Alvaro Dias, Senador Suplicy, quero fazer uma
série de registros, já que no ﬁm de semana tive de ir
para o Rio Grande do Sul e não estive aqui na sexta;
aí acumulou.
Entre os compromissos lá, fui a um programa em
que V. Exª esteve – do Pedro Ernesto, não é? –, um
belo programa, e ﬁz a gravação.
Estive também num evento em Esteio, um encontro regional para discutir o que foi tema de um debate numa audiência pública hoje pela manhã aqui no
Senado: a questão do fator previdenciário e o reajuste
dos aposentados.
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Eu quero cumprimentar o Gilberto Guerzoni,
Consultor aqui da Casa, do Senado, pela exposição
que fez lá da PEC nº 10, que é uma alternativa a nós
terminarmos com o fator previdenciário e garantirmos
o direito à aposentadoria integral para todos, tanto daqueles que estão na área pública, como também na
área privada, desde que tenha 35 anos de contribuição
o homem; e 30, a mulher.
Cumprimento também o Sr. Paulo José Zanetti,
diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados, ligado à Força Sindical. Cumprimentei lá – fez uma bela
exposição –, e eu o cumprimento aqui, o Sr. Nelson
de Miranda Osório, diretor da Cobap. Ele representou
o Sr. Warley Martins, que também fez lá o seu depoimento com a mesma grandeza do Paulo José Zanetti;
a Josepha Britto, representante dos aposentados no
Conselho da Previdência Social; o Moacir Meirelles,
secretário-geral da Cobap, lá do nosso Rio Grande; a
Srª Maria Antonia Rodrigues Magalhães, que preside
o Sindicato dos Aposentados do DF; e o Sr. Raimundo
Carvalho, que preside a Associação dos Aposentados
de Brasília.
Quero fazer este destaque, Srª Presidenta, dizendo que lá houve unanimidade, por parte de todos os
presentes, no sentido de caminharmos de forma acelerada para o ﬁm do fator previdenciário, que conﬁsca
a metade do salário do trabalhador. Já houve durante
esse período, entre técnicos, assessores e centrais,
de fevereiro até a semana passada, em torno de cinco
reuniões. Esperamos se construa um grande entendimento, que vá na linha de manter uma política permanente de valorização dos benefícios dos aposentados,
acompanhando o crescimento do salário mínimo e
também garantindo uma política de reajuste salarial a
todos, ou com paridade ou vinculando ao salário mínimo, e que, por ﬁm, na hora do cálculo, não se use o
fator previdenciário.
Interessante que um jornalista me procurou hoje
querendo saber a minha opinião. Como ele vai publicar
a matéria e não me pediu segredo, ele fez um estudo
baseado no salário do Pelé. O Pelé teria se aposentado
com o teto máximo, porque contribuiu religiosamente.
Ele mesmo deu a informação de que o seu salário
está despencando. Não é que o Pelé precise disso.
Ele apenas usou como referência a sua aposentadoria
na Previdência. Ele teria se aposentado, em tese, com
dez salários mínimos de referência – porque nunca é
o salário mínimo – e, hoje, estaria ganhando, eu diria,
pelos números que o jornalista me passou, em torno
de oito salários mínimos, baseado no salário mínimo
de referência, e isso a pouco tempo da aposentadoria.
E todos vão despencando. O teto máximo é de
R$3.650,00. Hoje, se a pessoa se aposentou com o teto
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máximo de R$3.650,00, já deve estar com R$3.000,00
e, no ano que vem, irá para R$2.800,00. Assim, vai
caindo sucessivamente.
Achei bem interessante a referência ao Pelé, que
se colocou à disposição de mostrar. E ele não precisa!
É importante que se diga. Eu aqui estou elogiando o
Pelé. Ele não precisaria, mas está mostrando que a
aposentadoria está despencando. Que bom que ele
não precisa, porque tem outros rendimentos, mas,
se dependesse dali, ele também teria prejuízos, com
certeza, ao longo da sua vida.
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Paulo Paim, quero aparteá-lo apenas para cumprimentá-lo. Da forma mais sincera, quero destacar sua
persistência e atuação marcante, presente. V. Exª reúne a Comissão de Direitos Humanos ao lado do meu
gabinete. Por isso eu o vejo sempre. Passo e vejo o
Senador Paulo Paim presidindo a Comissão de Direitos Humanos com segmentos da sociedade, debatendo problemas, denunciando, sugerindo, cumprindo a
missão do Parlamentar, porque eu vejo, às vezes, na
Internet e no Twitter, pessoas cobrando além do que
nós podemos fazer. Cobram: “Vai ﬁcar só no discurso”? Enﬁm, é o Parlamento. Essa é a nossa função, a
nossa atividade. Não ﬁcamos só no discurso. Ouvimos
a sociedade, procuramos transformar em projeto as
suas aspirações, debatemos esses projetos, tentamos
aprová-los, denunciamos erros do Executivo, tentamos
ﬁscalizar, procuramos investigar para denunciar com
responsabilidade. Essa é a nossa tarefa, é o regime
democrático. Alguns são eleitos para governar, outros
são eleitos para fazer oposição ou mesmo apoiar no
Parlamento o Governo. Quero destacar o trabalho de
V. Exª que, como integrante da Bancada governista,
procura dar sua contribuição da melhor forma possível,
especialmente buscando os temas afeitos às camadas
mais pobres da população, às pessoas desassistidas
ou às pessoas injustiçadas, como nós, Senadora Ana
Amelia, que estamos há tanto tempo debatendo a
questão dos aposentados do Aerus. Os Líderes estarão
aqui mais uma vez no dia de amanhã para falar com V.
Exª, com os Senadores, porque não é possível mais
admitir tanta insensibilidade do Governo. Há quanto
tempo deve e não paga? Ora, se não deve, esclareça
que não deve e aponte o dedo para quem deve. Alguém
está devendo, porque esses aposentados têm direitos
consagrados que lhes estão sendo negados. Portanto,
o Governo tem esta responsabilidade: se não se considera devedor, aponte o dedo para quem deve. E eu
cumprimento V. Exª pela atuação ímpar que desenvolve
aqui no Senado Federal, a exemplo do que já começa
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a fazer a Senadora Ana Amelia, que, novata ainda, já
se apresenta com muita competência e disposição.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Eu recebo o seu aparte,
que, principalmente, além de reforçar a luta pelo ﬁm do
fator e buscar o reajuste para os aposentados, lembra
o caso do Aerus. De fato, é inadmissível a situação em
que se encontram esses homens e mulheres que deram
a sua vida atuando na nossa aviação aérea – Varig,
Transbrasil, Vasp –, sendo que muitos ganhavam, então,
um salário de R$10 mil e hoje estão ganhando R$200,
porque, a partir do momento em que as companhias
foram à falência, eles foram os maiores prejudicados.
Quero também registrar, Srª Presidenta, que hoje
pela manhã ﬁz contato, conversei um bom tempo, com
o prefeito de Canoas, o nosso amigo Jairo Jorge, e ele
me deu uma informação que eu faço questão de destacar aqui, porque eu entendo que foi uma brilhante
iniciativa. O Jairo Jorge inaugurou em Canoas – e nesse sábado, véspera do Dia das Mães, foi a de nº 100
– audiências públicas que ele faz todos os sábados,
desde a sua posse, ouvindo a população, ou seja, a
Prefeitura funcionando na rua. O Jairo vai com a sua
equipe de secretários, se instala num bairro, atende
e ouve a população. Foram ouvidas mais de onze mil
pessoas. No início, alguns diziam o seguinte: “Ele está
com todo o pique e tal [é como a gente quando começa
numa atividade, né?], daqui a duas, três, quatro, cinco
semanas, ou quatro, cinco meses não vai existir mais
nada”. Pelo contrário, o Prefeito Jairo, durante todo o
seu governo – e seu governo termina no ano que vem
–, religiosamente, mesmo quando chove, arruma um
espaço físico, bota aquelas lonas nas ruas e, no sábado, atende às prefeituras.
Então, eu quero cumprimentar o Prefeito Jairo
Jorge, ressaltando a felicidade da coincidência da
centésima audiência pública com o aniversário, neste
ﬁm de semana – mais precisamente hoje, não no ﬁm
de semana – do Prefeito Jairo Jorge, que completa 48
anos. Então, eu liguei para ele devido ao aniversário e
conversamos um pouco sobre esse tema, que eu resolvi aqui registrar. O Jairo é uma liderança jovem lá do
nosso Rio Grande. Foi Ministro substituto da Educação,
representou o Brasil em diversos eventos.
Lembro eu aqui Espanha, Costa Rica, Portugal,
França, Argélia; foi pró-reitor da nossa Ulbra. Enﬁm,
tem-se destacado como uma liderança que olha além
do horizonte, avançando sempre pensando no bem do
povo canoense, gaúcho e brasileiro.
Quero também, Srª Presidenta, já que falei de
um jornalista, falar de outro jornalista. Vou falar aqui
do Abdias Nascimento. Eu já ﬁz esse registro lá na Comissão de Direitos Humanos, porque o Sindicato dos
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Jornalistas do Município do Rio de Janeiro, amanhã,
dia 10, lança a primeira edição do Prêmio Jornalista
Abdias Nascimento, voltado para reportagens daqueles jornalistas que se destacam na luta contra os preconceitos. O evento acontece às 14 horas, na sede
da entidade. A iniciativa é da Comissão de Jornalistas
pela Igualdade Racial. O prêmio estimula a cobertura
jornalística qualiﬁcada sobre temas relacionados com
a população negra e com todos que são discriminados.
O prêmio será anual.
O evento de amanhã contará com a presença
da jornalista Miriam Leitão e do Prof. Muniz Sodré,
que farão palestra sobre “A questão negra na mídia
contemporânea”.
Na ocasião, Abdias Nascimento – um dos principais ícones da luta contra o racismo – será homenageado com uma placa com o seu registro proﬁssional,
datado de 1947. Abdias se destacou no combate a todo
tipo de preconceito, principalmente contra o povo negro.
A melhor reportagem receberá um prêmio de
R$5 mil. As inscrições para o prêmio estão abertas e
vão até 19 de agosto.
Enﬁm, termino dizendo que Abdias é um ícone,
é uma ﬁgura que é respeitada no Brasil e no mundo.
Hoje Abdias está com 97 anos, é professor emérito da
Universidade de Nova York, é Doutor Honoris Causa
por várias instituições de ensino superior do Brasil, entre elas, a Universidade de Brasília e a Universidade
Estadual do Rio de Janeiro.
Por ﬁm, Srª Presidenta, eu quero ainda fazer um
registro para que ﬁque nos Anais da Casa, falando um
pouco – sei que V. Exª também já falou sobre isso – da
Marcha dos Prefeitos. Eu tenho aqui a relação de todos
os Municípios que estão na expectativa.
Vou citar alguns: Porto Alegre, R$30 milhões –
estou arredondando, naturalmente –, na expectativa
de receber; Santa Maria, R$14 milhões; São Leopoldo, R$10 milhões; Fontoura Xavier, R$8 milhões, e aí
vai. Como são 404 Municípios que têm restos a receber, claro que não vou citar todos. Vai desde R$9 mil
a R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil, a milhões, como
é o caso de Porto Alegre.
Como eu recebi esse documento da Federação
Nacional dos Municípios, resolvi encaminhar ao Exmº
Sr. Ministro Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira o seguinte
documento:
Assunto: Pagamento de Restos a Pagar
2007, 2008 e 2009.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
Considerando que:
temos recebido inúmeros prefeitos e vereadores preocupados com os convênios e
contratos de repasse pendentes de pagamento;
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algumas empresas responsáveis pela
execução das obras encontram-se em diﬁculdades ﬁnanceiras, sem capital de giro, tendo
em vista a morosidade do Governo Federal em
liberar os recursos das etapas já concluídas;
nos termos da Lei 8.666, art. 78, XV, os
contratos podem ser rescindidos por atraso de
pagamento superior a 90 dias – veja a situação
em que se encontram os prefeitos;
que o montante de recursos pendentes
de pagamento no Rio Grande do Sul, somente
no Rio Grande do Sul, aproxima-se de R$350
milhões (conforme planilha anexa formulada
pela Famurs.
Solicitamos que o Governo Federal faça os devidos pagamentos para evitar uma situação constrangedora e até processos que serão movidos contra as
prefeituras.
Estou remetendo este documento ao Ministro Luiz
Sérgio para que, recebendo–o a partir do gabinete – foi
remetido hoje pela manhã –, ele tome conhecimento
da situação de cada prefeitura do Rio Grande do Sul.
Podia lembrar aqui Caçapava do Sul, R$542 mil.
Só citando algumas, devido ao meu tempo, podia lembrar Ampla, R$358 mil. Podíamos lembrar aqui Saldanha Marinho, só como exemplo, R$36 mil – e aí vai
– Ronda Alta, R$10 mil; Salto do Jacuí, R$30.500,00.
Srª Presidenta, aproveitando meus últimos cinco
minutos, quero registrar meus cumprimentos a esses
verdadeiros heróis anônimos, que são aqueles que
atuam na Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha festejou
ontem, 8 de maio, seu Dia Internacional. O dia 8 de
maio foi escolhido, pois marca o aniversário do seu
fundador, Henry Dunant.
A história conta que, em junho de 1859, no campo
de Solferino, norte da Itália, via-se um campo de batalha com milhares de soldados feridos, abandonados à
própria sorte, por falta de assistência médica. Foi essa
terrível visão que inspirou no suíço Henry Dunant a certeza de que algo precisava ser feito. Esse sentimento
fez surgir a semente da Cruz Vermelha.
Vendo aquilo, ele tratou de mobilizar a população local para que o ajudasse a tratar dos soldados de
ambos os lados, dizendo a frase que se tornou mote,
símbolo da Instituição: “Sono Fratelli”, ou são irmãos.
Três anos mais tarde, Dunant publicou o livro Uma
recordação de Solferino, sugerindo que fossem constituídas sociedades de assistência em tempo de paz
com enfermeiros que tratassem dos feridos em tempo
de guerra, e que esses voluntários fossem reconhecidos e protegidos por meio de um acordo internacional.
Assim, foi criado o Comitê Internacional para Assistência aos Feridos, que, mais tarde, passou a ser
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chamado de Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
Um ano depois, em 1863, os representantes de 16 países e quatro instituições ﬁlantrópicas reuniram-se em
Genebra, em uma conferência internacional, marcando
ali a oﬁcialização da Cruz Vermelha como instituição.
Mas ﬁcava faltando ainda a garantia de que esse
serviço fosse reconhecido e respeitado internacionalmente. O Governo suíço, então, convocou uma conferência diplomática, que se realizou em 1864, também
em Genebra, onde foi assinado um tratado intitulado
“Convenção de Genebra para o Melhoramento da Sorte
dos Soldados Feridos nos Exércitos de Campanha”,
reconhecido como o primeiro tratado de direitos humanos, o chamado Direito Internacional Humanitário.
Srª Presidente, considero importante fazer este
registro, pois os inúmeros serviços à humanidade que
a Cruz Vermelha presta mundo afora são exemplos legítimos da promoção dos direitos humanos.
Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu não poderia deixar de falar sobre esse
tema. Estamos falando de uma instituição constituída
basicamente por voluntários. São mais de 13 milhões
de voluntários ativos, responsáveis pelo atendimento
anual de cerca de 150 milhões de pessoas no mundo. Essas pessoas, entre outras tarefas humanitárias,
dão assistência aos feridos de guerras e às vítimas de
catástrofes naturais.
É importante dizer que o aquecimento global
e as consequentes alterações climáticas em todo o
mundo resultaram em 30 milhões de atendimentos da
Cruz Vermelha Internacional no ano passado. Foram
atendimentos a vítimas de catástrofes naturais, repito, algumas das quais sequer repercutiram na grande
imprensa.
No período de 27 a 30 de abril, Srª Presidente,
o Brasil recebeu a visita do Secretário-Geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho, Bekele Geleta. Essa visita assinalou importantes ações junto ao Governo, como a assinatura de
um acordo de cooperação técnica com o Ministério
de Integração Nacional e a Secretaria Nacional de
Defesa Civil.
Esse acordo reforça um dos principais objetivos
estratégicos deﬁnidos pela Federação Internacional
de Cruz Vermelha às sociedades de Cruz Vermelha
do mundo, que é “salvar vidas, proteger os meios de
sustento e apoiar a recuperação depois de desastres
e crises”.
Bekele Geleta e Moreira Serra também estiveram na Câmara dos Deputados, onde foi proposta a
criação de uma Frente Parlamentar de Apoio às Ações
de Defesa Humanitária da Cruz Vermelha Brasileira.
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O Presidente da instituição, Walmir Moreira Serra,
comemorou essa atitude lembrando que esse acontecimento é inédito. Suas palavras foram:
Por isso ﬁcamos honrados com o posicionamento do poder legislativo, demonstrando
estar em sintonia e sensibilizado com as ações
da Cruz Vermelha que tem o compromisso
de estar bem preparada para utilizar todos os
meios eﬁcazes com o ﬁm de melhorar a vida
das populações vulneráveis mobilizando o poder da humanidade.
No Brasil, a Cruz Vermelha foi fundada em 1908
e teve como primeiro Presidente o Sanitarista Oswaldo Cruz.
Vale ressaltar a forma muito imparcial, sem distinção de raça, nacionalidade, nível social, religião
e opinião política com que a Cruz Vermelha cumpre
suas atividades. Sua atuação, em determinados casos,
pode ir além do território nacional. Ela atua em ações
preventivas, emergenciais e assistenciais e, em outros
países, com ações recuperativas, quando é solicitada
ou provocada.
Em casos emergenciais, como catástrofes,
apoiam o Corpo de Bombeiros, o Exército da Salvação, os Escoteiros, o Movimento Bandeirante e associações religiosas.
Todos devem se lembrar da “Operação Nordeste”, no ano de 1984. Ela atendeu com 181.668 cestas
básicas 21 mil famílias, em quatro Estados, beneﬁciando em torno de 130 mil pessoas, durante sete
meses, diminuindo o sofrimento das vítimas da seca
naquela região.
Há poucos dias, diante das fortes chuvas que
atingiram principalmente as regiões Norte e Nordeste
do País e do quadro de calamidade em que se encontravam várias cidades, especialmente nos Estados de
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Amazonas, a Cruz Vermelha brasileira enviou um comunicado
às suas ﬁliais nesses Estados, para que se mobilizassem. E o atendimento foi imediato.
Srª Presidente, termino, porque o pronunciamento
ainda seria longo, cumprimentando a Cruz Vermelha
em todo o mundo e destacando a atuação das ﬁliais
da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro, em São Paulo,
em Minas e nos outros Estados.
Vale lembrar que a Cruz Vermelha, no Brasil, promove o Direito Internacional Humanitário, cooperando,
para isso, com as Forças Armadas, a quem ministra
cursos e faz apresentações em suas escolas.
Enﬁm, Srª Presidente, meu reconhecimento e
minha deferência ao exemplo que a Cruz Vermelha
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tem dado ao Brasil e ao mundo. É o melhor exemplo
de política de direitos humanos.
Por isso, ﬁca aqui a última frase do meu pronunciamento, dita pelo seu fundador: “Somos todos irmãos”.
Obrigado, Srª Presidente.
Solicito que considere na íntegra, se possível, os
meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de fazer um breve registro. No
último dia 07 de maio, véspera do Dia das Mães, o
Projeto Prefeitura na Rua da Cidade de Canoas, Rio
Grande do Sul atingiu a sua centésima edição.
Idealizado pelo Prefeito Jairo Jorge, a iniciativa
de ouvir as comunidades em todos os bairros da cidade, por representantes de todas as secretarias e do
gabinete do Prefeito, já ouviu mais de 11 mil pessoas.
É um projeto que tem gerado bons frutos e eu
parabenizo o prefeito pela iniciativa, mas quero parabenizá-lo também por outra razão. É que hoje, 09 de
maio de 2011 o Prefeito Jairo Jorge completa 48 anos.
Formado em Jornalismo, de 1993 a 2000 exerceu
a proﬁssão em diversas redes de televisão. Também
exerceu funções executivas, como chefe de gabinete
do Ministro da Educação, Secretário Adjunto e, por
ﬁm, Ministro Interino, quando representou o governo
brasileiro em missões oﬁciais na Espanha, Costa Rica,
Portugal, França e Argélia.
Até o ano de 2008 o Prefeito de Canoas foi Pró-Reitor de Assuntos Comunitários da ULBRA e há mais
de 20 anos atua na vida pública.
Antes de ser eleito prefeito, já havia concorrido à
Prefeitura de Canoas em 1985, sendo à época, o mais
jovem candidato à prefeito no Brasil.
Foi Vereador de 1988 a 1992, o mais votado na
ocasião.
A festa em comemoração aos seus 48 anos será
no próximo domingo, no bairro Niterói, em Canoas e
eu faço questão de deixar aqui registrado o meu forte
abraço a esse querido amigo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na próxima terça-feira, dia 10, o Sindicato
dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro, lança
a primeira edição do Prêmio Jornalista Abdias Nascimento, voltado para reportagens relacionadas à população negra do País. O evento acontece às 14 horas,
na sede da entidade.
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Fruto da iniciativa da Comissão de Jornalistas
pela Igualdade Racial (Cojira-Rio), o prêmio estimula
a cobertura jornalística qualiﬁcada sobre temas relacionados à população negra. O prêmio será anual.
O evento contará com a presença da jornalista
Miriam Leitão e do professor Muniz Sodré que farão
uma palestra sobre “A questão negra na mídia contemporânea”.
Na ocasião, Abdias Nascimento – um dos principais ícones da luta contra o racismo – será homenageado com uma placa com o seu registro proﬁssional
de jornalista, datado de 1947.
Batizado em homenagem a este ativista histórico
dos direitos humanos, o Prêmio destacará a produção
de conteúdos jornalísticos que contribuam para a prevenção, o combate às desigualdades raciais e a eliminação de todas as formas de manifestação do racismo.
Desta forma, objetiva estimular a prática de um jornalismo plural com foco na promoção da igualdade racial.
O Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento
contempla sete categorias: mídia impressa; televisão;
rádio; mídia alternativa ou comunitária; fotograﬁa; Internet; e categoria especial de gênero, com destaque
para as reportagens com foco nas demandas femininas.
A melhor reportagem de cada categoria receberá
o prêmio de R$ 5.000,00 (cinco mil). Os vencedores
serão anunciados em uma grande festa que ocorrerá
em novembro, mês de comemoração da Consciência
Negra.
As inscrições para o Prêmio Nacional Jornalista
Abdias Nascimento estarão abertas no período de 11
de maio e 19 de agosto de 2011.
Estão aptos a participar do Prêmio jornalistas
proﬁssionais em todo o país. As reportagens inscritas
devem ter sido veiculadas ou publicadas entre 01 de
janeiro de 2009 e 30 de abril de 2011.
Entre os temas sugeridos para concorrer ao Prêmio, estão: saúde da população negra, intolerância religiosa, juventude negra, ações aﬁrmativas, empreendedorismo, desigualdades, direitos humanos, relações
raciais, políticas públicas, populações/comunidades
tradicionais e discriminação racial.
Sr. Presidente, o ex-senador Abdias Nascimento
é um ícone no combate ao racismo no país. Nascido
em 1914, desenvolveu vasta produção intelectual como
ativista, político, pintor, escritor, poeta, dramaturgo.
Natural de São Paulo, participou dos primeiros
congressos de negros no país. Já no Rio de Janeiro,
criou o Teatro Experimental do Negro (TEN) na década de 1940.
Como jornalista, foi repórter do Jornal Diário, além
de ter trabalhado em vários periódicos.
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Fundou o Jornal Quilombo e também é ﬁliado no
Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do Município do
Rio de Janeiro desde 1947.
Pressionado pela ditadura, se exilou nos Estados
Unidos durante 13 anos. De volta ao Brasil, ocupou os
cargos de Deputado Federal e Sena dor da República.
Hoje, aos 97 anos, é professor emérito da Universidade de Nova York e Doutor Honoris Causa por
várias instituições de ensino superior, entre elas, a
Universidade de Brasília e a Universidade Estadual
do Rio de Janeiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar meus cumprimentos
à Cruz Vermelha que comemorou ontem, 08 de maio,
seu Dia Internacional.
O dia 08 de maio foi escolhido pois marca o aniversário do seu fundador, Henry Dunant.
A história conta que, em junho de 1859 no campo
de Solferino, Norte da Itália, via-se um campo de batalha com milhares de soldados feridos, abandonados à
própria sorte, por falta de assistência médica.
Foi esta terrível visão que inspirou no suíço Henry
Dunant a certeza de que algo precisava ser feito. Este
sentimento foi a semente da Cruz Vermelha.
Vendo aquilo, ele tratou de mobilizar a população
local para que o ajudasse a tratar os soldados de ambos os lados, dizendo a frase que se tornou mote da
Instituição: “Sono fratelli”, ou “são irmãos”.
Três anos mais tarde, Dunant publicou o livro “Uma
Recordação de Solferino”, sugerindo que fossem constituídas sociedades de assistência em tempo de paz,
com enfermeiros que tratassem dos feridos em tempos
de guerra, e que estes voluntários fossem reconhecidos e protegidos por meio de um acordo internacional.
E assim foi criado o “Comitê Internacional para a
Assistência aos Feridos”, que mais tarde passou a ser
chamado de Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
Um ano mais tarde, em 1863, os representantes de 16 países e quatro instituições ﬁlantrópicas
reuniram-se em Genebra, em uma Conferência Internacional, marcando a oﬁcialização da Cruz Vermelha
como uma Instituição.
Mas, ﬁcava faltando ainda a garantia de que este
serviço fosse reconhecido e respeitado internacionalmente. O Governo Suíço então convocou uma Conferência Diplomática que se realizou em 1864, também
em Genebra, onde foi assinado um tratado intitulado
“Convenção de Genebra para o Melhoramento da Sorte
dos Soldados Feridos nos Exércitos de Campanha”,
reconhecido como o primeiro tratado de Direito Internacional Humanitário.
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Sr. Presidente, considero importante fazer esse
registro, pois os inúmeros serviços à humanidade que
a Cruz Vermelha presta mundo afora, são exemplo legítimo da promoção dos direitos humanos.
Nós estamos falando de uma Instituição constituída basicamente por voluntários. São mais de 13 milhões
de voluntários ativos responsáveis pelo atendimento
anual de cerca de 150 milhões de pessoas, no mundo.
Essas pessoas, entre outras tarefas humanitárias, dão assistência aos feridos de guerra e vítimas
de catástrofes naturais.
É importante dizer que, o aquecimento global e as
consequentes alterações climáticas em todo o mundo
resultaram em 30 milhões de atendimentos da Cruz
Vermelha Internacional no ano passado.
Foram atendimentos a vítimas de catástrofes
naturais, algumas das quais sequer repercutiram na
grande imprensa.
No período de 27 a 30 de abril o Brasil recebeu a
visita do Secretário Geral da Federação Internacional
de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Bekele
Geleta.
Essa visita assinalou importantes ações junto ao
Governo, como a assinatura de um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Integração Nacional
e a Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Esse acordo reforça um dos principais objetivos
estratégicos deﬁnidos pela Federação Internacional
de Cruz Vermelha às sociedades de Cruz Vermelha
do mundo, que é “Salvar Vidas, Proteger os Meios de
Sustento e Apoiar a Recuperação depois de Desastres e Crises”.
Bekele Geleta e Moreira Serra estiveram também
na Câmara dos Deputados que propôs a criação de
uma Frente Parlamentar de Apoio as Ações de Defesa
Humanitária da Cruz Vermelha Brasileira.
O presidente da instituição, Walmir Moreira Serra,
comemorou essa atitude lembrando que esse acontecimento é inédito. Suas palavras:
(...)por isso ﬁcamos honrados com o posicionamento do poder legislativo, demonstrando
estar em sintonia e sensibilizado com as ações
da Cruz Vermelha que tem o compromisso
de estar bem preparada para utilizar todos os
meios eﬁcazes com o ﬁm de melhorar a vida
das populações vulneráveis mobilizando o poder da humanidade.
Sr. Presidente, no Brasil a Cruz Vermelha foi
fundada em 1908 e teve como primeiro Presidente o
Sanitarista Oswaldo Cruz.
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Vale ressaltar a forma muito imparcial, sem distinção de raça, nacionalidade, nível social, religião e
opinião política com que ela cumpre suas atividades.
Sua atuação, em determinados casos, pode ir
além do território nacional. Ela atua em ações preventivas, emergenciais e assistenciais, e, em outros países
com ações recuperativas.
Em casos emergenciais, como catástrofes,
apoiam o Corpo de Bombeiros, o Exército da Salvação, os Escoteiros, o Movimento Bandeirante e a Associação Adventista.
Todos devem lembrar a “Operação Nordeste” no
ano de 1984. Ela atendeu com 181.668 cestas básicas 20.634 famílias em quatro Estados, beneﬁciando
128.215 pessoas durante sete meses, minorando o
sofrimento das vítimas da seca naquela região.
Há poucos dias, diante das fortes chuvas que
atingem a região norte e nordeste do país e do quadro
de calamidade em que se encontram várias cidades,
especialmente nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Amazonas, a Cruz Vermelha
Brasileira enviou um comunicado as suas ﬁliais nesses Estados para que se mobilizem no atendimento
de milhares de desabrigados.
Solicitou ainda que as ﬁliais de Cruz Vermelha do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais veriﬁquem
a disponibilidade de doação – que possa haver em
seus armazéns, em virtudes de campanhas recentes
de atendimento às populações atingidas pelas chuvas
– destinando-as às ﬁliais daqueles estados atingidos.
Esses são alguns exemplos de ações assistenciais que ela desempenha.
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E como exemplo de ação recuperativa, em outros países, ela conta em especial com o serviço de
busca de pessoas desaparecidas e de documentação
perdida, dependendo da legislação local.
Vale lembrar ainda que a Cruz Vermelha (CV) no
Brasil promove o Direito Internacional Humanitário, cooperando, para isso, com as Forças Armadas, à quem
ministra cursos e apresentações em suas escolas militares, como, por exemplo, a Escola de Aperfeiçoamento
de Oﬁciais da Aeronáutica e a Escola de Guerra Naval.
Ela também participa da preparação dos militares
enviados em Missões de Paz à outros países.
Srªs e Srs. Senadores, pessoas que se disponibilizam a fazer um trabalho humanitário merecem
todo nosso reconhecimento. O trabalho voluntário é
um exemplo dos mais ediﬁcantes quando se fala de
amor ao próximo.
Fico muito feliz e honrado de poder trazer a esta
Tribuna o exemplo dessas pessoas e de poder aqui dizer o meu “Muito Obrigado a Cruz Vermelha por suas
ações pelo bem dos seres humanos”
Meu reconhecimento e minha deferência ao exemplo que vocês dão de respeito aos direitos humanos,
pois como bem disse seu fundador, “Somos todos irmãos”.
Obrigado, era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – Serão registrados nos Anais, conforme solicitação de V. Exª.
A Mesa também se solidariza com essa celebração. Aﬁnal, é uma instituição do maior respeito não
apenas no nosso País, mas no mundo todo.
Quero também fazer o registro, Senador Paim,
sobre Canoas, sua base eleitoral. O Jairo Jorge, um
líder, construiu, numa engenharia política inédita no
Rio Grande do Sul, uma aliança, que tem meu Partido,
o Partido Progressista, na Vice-Prefeitura, com nossa
Beth Colombo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Grande
Beth Colombo. Olha, Beth, falei de você!
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – A lembrança não foi minha, Senador, mas gostaria de falar dos 48 anos de idade desse jovem Prefeito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Também quero renovar a preocupação, que é
de V. Exª, do Senador Alvaro Dias, minha também e
de todo o Senado, em relação à solução sobre o caso
Aeros e às questões relacionadas aos aposentados e
pensionistas, não só em relação à questão do fator previdenciário, mas, sobretudo, na recuperação da renda
das aposentadorias e pensões do INSS.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Convido V.
Exª a assumir a Presidência, concedendo a palavra,
por questão de ordem, ao Senador Alvaro Dias. O
próximo orador inscrito será o Senador Vital do Rêgo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço ao Senador
Vital do Rêgo. É rápido, Senador. Apenas um registro
com o objetivo de colaborar.
Não estamos precipitadamente prejulgando, fazendo juízo de valor, mas acho que temos o dever não
só de criticar e denunciar, quando mazelas ocorrem,
quando equívocos acontecem, mas tentar a antecipação para evitá-los. É o que pretendo.
Anuncia-se que o Governo Federal pode-se envolver novamente com assunto complexo na área
econômico-ﬁnanceira, possivelmente nos moldes do
que ocorreu com o Banco PanAmericano e com o
Grupo JBS-Friboi.
A Caixa Econômica Federal, com o aval do Banco
do Brasil, segundo se anuncia, deverá comprar debêntures da Astec, uma empresa da área ambiental que
enfrenta, nos tribunais, uma ação judicial movida por
um ex-sócio, que reclama, nada menos, da devolução
da empresa, por falta de pagamento, pela compra da
Geoplan.
Esse imbróglio rendeu, até agora, uma medida
cautelar de protestos, em primeira instância, no Tribunal
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de Justiça do Rio de Janeiro, para alertar o mercado
sobre o risco de eventuais negociações desse tipo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não estou fazendo juízo de valor, não estou aﬁrmando que a
Caixa Econômica Federal não deve comprar debêntures
dessa empresa. Apenas estou trazendo fatos e pedindo
uma análise de profundidade para evitar ocorrências
em relação as quais já temos precedentes – Banco
PanAmericano, Friboi.
Não podemos repetir esses equívocos; ou seja,
o Governo não pode repetir esses equívocos. É apenas um alerta. Pode ser até um equívoco, pode ser até
despiciente. Pode não vir ao caso, mas é nosso dever
alertar. Estamos alertando, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a
Sra. Ana Amelia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Após a questão de ordem por parte do Senador
Alvaro Dias, passamos, de imediato, a palavra para o
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, hoje
é um dia de muita alegria, de muito contentamento, um
dia que mexe com nossa autoestima. Venho aqui, hoje,
dizer que eu, a exemplo dos meus conterrâneos paraibanos, sobretudo os nascidos em Campina Grande,
estou muito orgulhoso com a notícia que foi divulgada,
nesta semana, em relação a minha cidade. O orgulho
de Campina nunca esteve tão em alta.
Vi uma reportagem da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios que coloca Campina Grande
entre as 45 cidades brasileiras – e entre as quatro da
região Nordeste – com maior potencial de inovação,
segundo levantamento feito pelo Sebrae, pelo Instituto
Inovação, pelo IBGE e com a participação de consultores especializados na área. O resultado da pesquisa
foi apresentado como “As cidades mais inovadoras do
Brasil – os 45 bolsões de inovação nas cinco regiões
brasileiras”.
O levantamento foi feito para apresentar um mapa
para possíveis e potenciais investidores e mostra que
essas cidades – cada uma com seu potencial especíﬁco – estão atraindo cada vez mais investidores, por
conta do grande número de proﬁssionais inovadores
e das condições oferecidas para que haja esses investimentos.
Não é à toa que Campina tem, proporcionalmente, o maior número de pós-graduados, de doutores e
pós-doutores do Brasil. Em outros polos acadêmicos,
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não temos exemplos como o de Campina Grande. No
caso dessa cidade, a revista destaca como principais
potenciais: a tecnologia da informação, a produção de
softwares, a produção de jogos para vídeo game e, para
nosso encanto, no setor público, saúde. Quando nós
temos uma discussão muito grande neste País, cada
vez mais motivadora de debates a respeito da saúde
pública, Campina se apresenta como um polo potencial para investimentos na área de saúde.
A revista diz que “nesses centros de geração de
conhecimento e de mão de obra de qualidade, quem
abre uma empresa não sonha com negócios comuns,
mas sim com ideias que irão transformar a ciência, o
campo e a tecnologia”.
O estudo classiﬁca as 45 cidades citadas com
maior potencial de inovação, nas cinco regiões do
Brasil, como as localidades “em que empresários têm
melhores condições para criar e atrair recursos”, e destaca a participação do Poder Público para a criação
desse cenário, pois diz que “vem crescendo o capital,
público e privado, destinado a negócios de fronteira”,
de inovação.
Um destaque especial para Campina Grande
é que o estudo mostra que ela é a única cidade do
interior do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a ﬁgurar
entre as 45 do País. No Norte, a publicação cita Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará.
No Centro-Oeste, somente Brasília, a Capital do País.
Na região Nordeste, as fronteiras tecnológicas
estão em Recife, Fortaleza, Salvador e Campina Grande, ou seja, três grandes capitais e somente Campina
como cidade do interior, destacando-se à frente de
outras capitais. Isso quer dizer que coube a Campina
Grande representar o interior de três grandes regiões
brasileiras como cidade de capital inovador e com potencial para atrair investimentos.
Na esteira dessa publicação, outras publicações
de destaque, como a Gazeta Mercantil e a revista
Você S/A, citam a cidade como a melhor para se fazer carreira em todo o interior do Nordeste, ou a mais
promissora da região.
Há outros números que ressaltam a força e a pujança de Campina Grande, que colocamos aqui. Peço
ao Sr. Presidente para considerar, na íntegra, este pronunciamento de parabéns a Campina, de parabéns ao
seu povo, de parabéns aos nossos representantes, de
todas as categorias sociais e políticas, e de parabéns
ao nosso Prefeito Veneziano Vital do Rêgo.
Há um outro assunto, Sr. Presidente. Quero falar
de uma história importante do jornalismo brasileiro e,
principalmente, da minha Paraíba.
Na tarde de hoje, quero fazer uma justa homenagem aos 103 anos do jornal O Norte. Não é à toa,
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não é todo dia que você pode encontrar, diariamente,
circulando há 103 anos, um jornal com a história e a
informação do jornal O Norte.
É um jornal brasileiro, nascido na cidade de João
Pessoa, na Paraíba, que pertence ao grupo Diários
Associados, cuja história está umbilicalmente ligada
ao sonho visionário de Assis Chateaubriand.
Um dos jornais mais antigos do meu Estado, ainda
em circulação, ao completar 103 anos nesse 7 de maio,
O Norte se reinterpreta e se reinventa a cada dia para
responder aos seus leitores a pergunta: “O que faz um
bom jornal? Qual é a química que faz esse processo?”
Há algum tempo, o jornalista brasileiro Alberto
Dines, apresentando um dos episódios do seu Observatório da Imprensa, na TV Brasil, sabiamente registrava que a redação é a alma, é a principal responsável
por um bom jornal.
Um jornal não é o papel; um jornal não são as
boas fotos; um jornal não é nada além da redação: um
grupo de jornalistas que compõem o núcleo intelectual
de uma máquina de produzir informação. É um grupo
que compartilha um olhar com a sociedade a que se
dirige, nessa aventura jornalística.
Um bom jornal é um projeto autônomo, que inclui
outros elementos além da política e dos fatos do cotidiano, uma visão humanista e um olhar amplo sobre o
papel da cultura no progresso da sociedade.
Segundo o programa, o bom jornalismo, o jornalismo moderno não pode se limitar a produzir apenas
um produto impresso ou da web; não pode se limitar
apenas a reproduzir fatos.
A empresa jornalística moderna é mais completa,
ela produz ideias e é nesse contexto que O Norte se
reinventa, na busca permanente do bom jornalismo.
“Quando a imprensa não fala, o povo é que não
fala. Não se cala a imprensa, cala-se o povo”. Por entender a atualidade dessa máxima de William Blake,
que permanece atual e verdadeira mais de 200 anos
após a sua morte, é que me sinto honrado em homenagear o jornal O Norte na tarde de hoje.
Por compartilhar com Victor Hugo o entendimento
de que “o diâmetro da imprensa é o mesmo da civilização” é que me sinto orgulhoso de sempre falar a
respeito da imprensa.
Assim, Sr. Presidente, ao registrar essa data tão
importante para a sociedade paraibana, eu não poderia
deixar de consignar os meus cumprimentos à direção
do jornal O Norte, nas pessoas de Joezil Barros, seu
presidente; de Paulo Maurício Miranda, diretor das
empresas do grupo em João Pessoa; e de seu diretor-geral, Guilherme Machado.
A eles, em meu nome e em nome do povo paraibano, os meus efusivos cumprimentos e votos de
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uma longa vida para o jornal que dirigem, por força e
impetuosidade da sua gente e por solidariedade ao
povo paraibano.
Encerro, transcrevendo a coluna Opinião “Identidade com a Paraíba”, que constou da edição de sábado, 7 de maio, dia do aniversário do jornal:
O Norte completa hoje 103 anos de existência aprofundando a sua identidade com os
leitores e os problemas da Paraíba. Segundo
veículo mais antigo do Estado, derivou do
empreendedorismo dos irmãos Oscar e Orris
Soares, ﬁlhos de comerciantes portugueses
que se ﬁxaram na então Parahyba do Norte.
Na deﬁnição da escritora Fátima Araújo, O
Norte já nasceu dentro dos moldes do jornalismo moderno e bem elaborado. Também é
fato que procurou se tornar uma espécie de
porta-voz da sociedade, vivenciando seus dramas e cooperando na busca de soluções, além
de apontar os caminhos para o crescimento
econômico e social desta terra e do Nordeste.
No espaço dedicado à ampla reportagem, o
jornal, no nascedouro, verberou contra a insegurança gerada pelo cangaceirismo e, em outra
vertente, pelo coronelismo ultrapassado. Num
editorial da época, os leitores eram convidados a fazer uso de espaços para a defesa dos
interesses populares e o engrandecimento da
indústria, comércio e agricultura. Em 1954, o
jornal passou a integrar o quadro dos Diários
Associados, um marco legado pelo paraibano
ilustre Assis Chateaubriand.
Essas são algumas das citações que trago nesta
manifestação de apoio, engrandecimento e gratidão por
tudo o que O Norte já fez e faz pela Paraíba.
Aproveitando, Sr. Presidente, ainda o tempo que
me resta...
Meu Senador Mozarildo Cavalcanti, eu estava
tão envolvido aqui, nas páginas da história do jornal
O Norte, que não vislumbrei a sua presença sempre
serena, sempre amiga, sempre solidária nos apartes.
Ouço V. Exª com o maior prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu
estava, pacientemente, aguardando a exposição de
V. Exª, até porque ﬁquei muito feliz com o registro que
V. Exª fez do destaque que tem Campina Grande na
região Norte e na região Nordeste. Eu sou um descendente de paraibanos: meus avós maternos foram
para Roraima em 1932, portanto, há muitas décadas.
Minha mãe já nasceu em Roraima, mas nós cultivamos
sempre essa raiz, essa ligação com a Paraíba. Meus
avós vieram de Bananeiras, mas sempre todo paraiba-
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no tem como referência muito importante a cidade de
Campina Grande. Eu quero, portanto, associar-me às
homenagens que V. Exª faz também ao jornal O Norte. Entendo que é muito importante que nós dessas
regiões, digamos assim, mais afastadas do centro do
País – reﬁro-me às Regiões Sul e Sudeste – realmente, possamos, aqui, relembrar e até fazendo a história
dessas regiões, para que o Brasil todo tome conhecimento da existência dessas regiões, que foram importantes para a história do Brasil e são importantes para
o futuro deste País. Parabéns, portanto!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Mozarildo, V. Exª, com toda a sua história
para com o seu Estado adotado, para com o Estado
pelo qual nutre paixão, admiração e gratidão, por tudo
o que V. Exª representa nesta Casa, não deixa de ter,
em nenhum momento, a força de seu cromossomo, a
força de seu DNA herdados de paraibanos. E, quando
rende homenagens à história de um dos veículos mais
consagrados da imprensa paraibana, que é o jornal O
Norte, e quando faz referência à cidade de Campina
Grande, que foi escolhida, agora, pela revista Pequenas
Empresas Grandes Negócios, como uma das quatro
cidades, na Região Nordeste, para se investir em potencial inovador, eu sinto a força desse DNA, a força da
presença cromossômica de seu “paraibanismo” – não
é Lindbergh? –, que fala e canta mais alto. Por isso,
agradeço a V. Exª, em nome de Campina Grande, em
nome daqueles de Cajazeiras, por exemplo, que vêm
à cidade de Campina Grande. Campina Grande é um
pólo em que circunda dois terços do Estado da Paraíba em termos populacionais. É uma região de grande
agregação populacional e com vetores profundamente
importantes na educação, na saúde e na produção e
inovação. Agradeço V. Exª.
Ouço outro paraibano ilustre, amigo de Campina,
inclusive, como Deputado Federal, foi dele uma das
emendas mais importantes para a cidade, desafogando
o curso rodoviário na entrada do Município de Campina Grande, mostrando que, hoje, como Senador da
República, muito mais poderá fazer por nossa cidade,
ouço o ex-Deputado; hoje Senador, Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) –
Parabéns, Senador Vitalzinho, pelo pronunciamento
que V. Exª faz no dia de hoje. Primeiro, quando vibra
com o reconhecimento do setor econômico nacional
no que se refere à importância de Campina Grande
para a economia do Nordeste aos se destacar entre
as quatro cidades mais importantes se investir, ou com
perspectiva de crescimento e desenvolvimento e com
retribuição econômica àqueles que lá investirem. Então,
Campina Grande se destaca por conta de tudo isso,
graças, com certeza, àqueles que constroem Campi-
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na Grande, àqueles que, de fato, não só contribuíram
como estão contribuindo para que Campina Grande
tenha aquilo que fez com que ela fosse reconhecida
da forma como foi entre as quatro cidades mais importantes do Nordeste brasileiro. Então, parabéns a Campina Grande, parabéns a sua população, parabéns a
V. Exª, parabéns ao Prefeito Veneziano, e parabéns,
enﬁm, à sua própria população, porque, sem ela, com
certeza Campina Grande não teria condição de chegar aonde chegou de ser reconhecida como a quarta
cidade mais importante do Nordeste. O segundo ponto
refere-se ao aniversário do jornal O Norte, dos Diários
Associados. Todos sabemos que falar na história da
Paraíba sem reconhecer a importância do jornal O
Norte é desconhecer aquilo que representa a história
da própria Paraíba. Então, parabéns também a V. Exª,
parabéns ao jornal O Norte pelos seus 103 anos. Todos
nós que acompanhamos o jornal ao longo do tempo,
especiﬁcamente como estudante, residindo, eu particularmente em João Pessoa na casa de estudantes
durante muitos anos, acompanhei de perto, quando
andava pelas barracas, e por aqueles pequenos comércios que revendiam o jornal O Norte, sabíamos todos
nós, ao longo desse tempo, da importância do jornal O
Norte, no que se refere à comunicação, à informação
para a população do nosso Estado. Então, estes 103
anos do aniversário de O Norte fazem parte, sim, da
história da Paraíba, e temos de reconhecer isso. Com
certeza, o jornal O Norte continuará sendo não só um
veículo de comunicação, como também exercendo
com seriedade aquilo que a população merece, no
que se refere à transmissão das informações. Então,
parabéns ao jornal O Norte pelos 103 anos! Parabéns
a Campina Grande, repito, pelo reconhecimento de
cidade destaque do Nordeste brasileiro! Parabéns a
V. Exª por registrar, nesta Casa, fatos e assuntos que
interessam a todos nós, paraibanos!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço ao Senador Wilson Santiago. Aqui V. Exª
tem pontuado, não me canso de dizer – hoje ﬁquei
feliz porque vi algumas manifestações, dezenas de
manifestações nos portais do meu Estado nesse sentido – da importância da sua presença como Senador
da República.
Posso dizer que acompanho diariamente o desempenho e a qualidade dos seus serviços em defesa
do País e da Paraíba. Por isso, não me é surpresa V.
Exª se aliar a toda essa emoção que sentimos neste
momento, quando se confere à Rainha da Borborema tamanha manifestação,e quando se faz justiça ao
jornal O Norte.
Aqui no Senado temos pelo menos seis Senadores de força, de genoma paraibano.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E tem um outro emprestado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – E
tem um outro emprestado, veio adotado, com certiﬁcação de cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª fala e eu conﬁrmo, recebi o título de Cidadão da Paraíba.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Paulo Paim, não são mais seis, são sete, porque ele tem a certiﬁcação da Assembleia Legislativa,
com um título que muito nos honra.
E tem um que a gente trata como um ﬁlho, um
ﬁlho querido, porque saiu de lá e ganhou a Cidade
Maravilhosa, ganhou os corações do Rio de Janeiro,
mas não deixa de ter as suas raízes, a sua herança
familiar, o seu compromisso com a Paraíba.
Ouço, com muito orgulho, o Senador Lindbergh
Farias, Senador do Rio de Janeiro e da Paraíba.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Meu
amigo, Senador Vital do Rêgo. Eu estava aqui preparando um pronunciamento, mas V. Exª me provoca ao
falar de Campina Grande. Falar de Campina Grande
lembra-me os meus avós, o meu pai, que estudou no
Colégio da Prata; lembra-me do meu primeiro time de
futebol, o Treze, de Campina Grande. Sou vascaíno,
mas antes, nos primórdios e até hoje torço pelo Treze
de Campina Grande. Falar de Campina Grande é falar
de muitas histórias. É falar da minha família, da minha
trajetória. É falar de um povo batalhador. É falar do velho
Félix Araújo que, desde o começo, nos iluminou – foi
o primeiro Vereador do Partido Comunista e Deputado
da história da Paraíba. Então, falar de Campina Grande é falar de afeto. Eu quero dizer a V. Exª que esse
povo paraibano também está no Rio de Janeiro. Não
sei se V. Exª sabe, mas 30% da população do Rio de
Janeiro são de nordestinos, em especial cearenses e
paraibanos. Continuo convivendo com muitos campinenses no Rio de Janeiro. Não sei se V. Exª sabe, mas
há pouco um time de Campina Grande, o Campinense, foi disputar uma partida do Campeonato Brasileiro
no Rio de Janeiro. À época, eu estava por fazer campanha no Complexo da Maré quando comecei a ver
a movimentação de cores rubro-negras. Pensei que
fosse o Flamengo, mas não! Era a movimentação da
torcida do Campinense no Complexo da Maré, várias
camisas; existia uma movimentação enorme no Rio de
Janeiro. Então, é importante ver como a nossa Paraíba está presente em todo o País, especialmente em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, eu não poderia
deixar de fazer este aparte afetivo. Falar de Campina
Grande é falar daquelas tardes em que eu me reunia
com toda a minha família, com os meus avós, com
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os meus tios, com o meu pai que, na época, era vivo.
Quero parabenizar V. Exª, e ao seu irmão, que administra aquela cidade. V. Exª que representa a Paraíba,
mas que é um Senador também de Campina Grande
e isso nos torna irmãos, mais do que amigos que somos, mas é um grande prazer. Quero cumprimentar
também o jornal O Norte. Passei minha vida, minha
trajetória como líder estudantil, que começou na Paraíba, pautando-me por aquele jornal, que hoje faz 103
anos. Parabéns, Senador Vital do Rêgo. Viva Campina
Grande! Viva o jornal O Norte!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Imagino a força da sua emoção, Senador Lindbergh,
porque não é apenas a marca o exemplo de Campina,
são os laços recônditos de amor, de afeto e de carinho que ligam o nobre Senador, o querido Senador, a
Campina Grande e à Paraíba. V. Exª é sempre requisitado e demandado, e há um ônus por tudo isso, que
é a responsabilidade de sempre receber de Campina
Grande e da Paraíba pleitos que V. Exª defende tão
bem no Senado, como já defendeu em outras regiões.
Eu tenho certeza de que uma das razões do seu fantástico sucesso como homem público é essa origem
no Nordeste e essa presença do Nordeste no Rio de
Janeiro. V. Exª representa tão bem essa marca paraibana nas calçadas de Copacabana ou nas ruas do
Complexo da Maré.
Mas, Senador Cícero Lucena, como aparte terminativo – e peço ao Presidente Paim, na condição de
paraibano por adoção – permita-me ouvi-lo e depois
concluir. Antes, porém, de V. Exª falar, cabe-me, publicamente, um agradecimento.
Agradeço em meu nome, e em nome do Prefeito Veneziano, em nome da cidade, em nome do seu
povo, não apenas pelos gestos imediatos de apoio que
V. Exª dá como Senador, mas pela construção de uma
relação que tem com Campina Grande, que não é de
agora, quando parece lhe faltar apoio, e V. Exª chega
com apoio, como no caso dos nossos eventos.
Mas V. Exª tem, marcadamente, usando emendas
parlamentares, pontuado o apoio a Campina Grande,
como faz a João Pessoa, como faz em todas as regiões.
Da parte de Campina, que é tema do pronunciamento,
em nome do Prefeito Veneziano, quero publicamente,
para o Brasil, agradecer a V. Exª. V. Exª, sim, é um homem público acima dos interesses paroquianos, acima
dos interesses partidários e da dimensão que o povo
da Paraíba lhe deu quando tornou V. Exª Senador da
República.
Ouço V. Exª.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Agradeço as palavras generosas de V. Exª. Para a Paraíba e
para mim, não é surpresa a sua eterna generosidade.
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Então, faço por Campina, tento fazer, retribuindo exatamente a generosidade do povo de Campina, a forma
com que aquele povo sabe ser grato a quem cuida da
sua cidade e faz por ela. V. Exª nasceu praticando isso,
vivendo, reconhecendo e sendo reconhecido. Sem dúvida nenhuma, todos nós que temos oportunidade de
chegar a Campina Grande, em contato com seu povo,
nos apaixonamos, como disse o Senador Lindbergh,
esse misto de paraibano e carioca. Sempre peço a
Deus a oportunidade de poder retribuir o que Campina
tanto fez e faz e, se Deus assim permitir, fará por mim.
Então, Senador Vital, quero, na verdade, dizer que se
poderia passar toda uma sessão falando de Campina,
das suas virtudes, do seu povo, da sua garra, da sua
criatividade, da sua paixão, da sua vontade de realizar.
Campina é algo sobre o que o Brasil precisa aprofundar
o conhecimento, para dar o seu verdadeiro valor. Sem
dúvida nenhuma, há todos aqueles que contribuíram
com Campina Grande, mas acho que a grande contribuição de Campina é a do seu povo. Esse povo é
diferente. Dentro da Paraíba, Senador Paim, Senador
Aloysio Nunes, demais Senadores presentes, o povo
de Campina é diferente. Ele faz e faz com criatividade,
faz com inteligência, faz com paixão, faz com amor, com
garra, com vontade de realizar. É isso que torna Campina Grande esse polo de tecnologia, de criatividade,
de desenvolvimento no nosso Nordeste. Campina, lá
atrás, já era polo de comércio. No tempo em que mercadorias eram transportadas no lombo dos animais,
Campina já era uma referência, já era um polo. Por isso,
inclusive, todos nós estamos lutando para que, além
do polo tecnológico que ela é, nós possamos, neste
novo momento de tecnologia que se está vivendo no
Brasil e que nós acreditamos ser uma referência para
o desenvolvimento, para a pesquisa – tenho certeza
de que nós vamos conseguir –, colocar Campina em
destaque. Assim ela poderá dar sua contribuição, com
a criatividade do seu povo, da sua gente, e também
receber investimentos, incentivos por parte do Governo
do Estado e incentivos, apoio e solidariedade por parte
do Governo Federal, para que todo esse potencial que
hoje tem a cidade, com o seu povo, com as suas universidades, possa servir não apenas para a geração
de emprego, mas como consolidação da inteligência
do povo da Paraíba, de Campina e de quem ela recebe, como faz carinhosamente com vários professores
e vários pesquisadores que chegam, às vezes, para
passar um curto espaço de tempo na cidade, mas são
tão bem acolhidos que lá ﬁxam residência, estabelecem suas vidas e dão sua contribuição. Então quero
parabenizar V. Exª. Ao fazer isso, cumprimento também
o Prefeito Veneziano, todas as Lideranças políticas
da cidade de Campina Grande, meu companheiro de
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Partido, o Cássio, que deu sua contribuição àquela
cidade, e Ronaldo Cunha Lima, parceiro que também
contribuiu. Para não ser injusto, paro em vocês quatro,
porque tenho certeza de que estamos representando
todo esse amor, todo esse carinho que vocês têm por
Campina Grande e que nos contamina no bom sentido,
fazendo querer também colaborar. Quero parabenizar
V. Exª por trazer esse tema, mas estendo ao povo de
Campina os cumprimentos. Esse destaque, esse reconhecimento, permita-me dizer, ainda é pouco para
o valor que tem Campina e sua gente. V. Exª teve a
felicidade de retratar o aniversário do jornal O Norte,
que faz parte dos Diários Associados do Brasil, com
posição de destaque, sem dúvida alguma, resgatando
inclusive o fundador dos Diários Associados, o também
paraibano Assis Chateaubriand, que deu essa contribuição à imprensa brasileira. Então quero também
me somar, fazer minhas as suas palavras, se assim
V. Exª permitir, de reconhecimento ao jornal O Norte
e a toda equipe dos Diários Associados da Paraíba,
como também ao Diário da Borborema em Campina
Grande. Faço este aparte apenas para parabenizar V.
Exª por mais uma vez trazer dois temas de relevância
para o nosso Estado, mas, sem dúvida alguma, com
o espaço e o reconhecimento de todo o Brasil. Meus
parabéns e muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço, Senador Cícero Lucena. Na esteira deste
reconhecimento e balizados por suas ações em Campina Grande e na Paraíba, os frutos dessa relação
serão benfazejos a V. Exª, com toda a certeza. Ficam
incorporados na totalidade os apartes, as manifestações, o apreço, o carinho que recebo na tarde de hoje
pelos meus companheiros, meus colegas, Senadores
e Senadoras.
Agradeço ao Presidente Paulo Paim, este homem público inigualável, e me atenho, para últimas e
derradeiras considerações, à reportagem de fundo da
revista eletrônica jornalística Fantástico, na noite de
ontem, quando apontou problemas na distribuição da
merenda escolar em diversos Estados, em dezenas de
cidades, em várias capitais, inclusive a minha, João
Pessoa. É um tema que devo estender e aprofundar
posteriormente. Entendo que essa terceirização da
merenda escolar é prejudicial, é nociva, como já está
sendo provado por denúncias que vão de São Paulo
a Recife, de São Luís a João Pessoa.
Acho que é necessária a intervenção do Ministério
Público e uma readequação de linhas de ﬁscalização
por parte da CGU e do Ministério da Educação e temo
por tantas crianças que estão hoje ingerindo alimentos
de péssima qualidade, muitas vezes jogados ao lixo por
conta da total falta de condições de ingestão desses
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alimentos, sem nenhuma condição nutricional. Assim,
para não pedir novamente mais tempo para discorrer
sobre este assunto e em respeito aos demais oradores que estão no livro de inscrições, eu me reservo o
direito de aprofundar este tema, Senador Paim, em
próximas oportunidades.
Agradeço a todos. Muito obrigado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR VITAL DO RÊGO.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, assomo a tribuna na tarde de hoje
para fazer uma justa homenagem aos 103 anos do
jornal O Norte.
Um jornal brasileiro, nascido na cidade de João
Pessoa, na Paraíba, que pertence ao grupo Diários
Associados, cuja história está umbilicalmente ligada
ao sonho visionário de Assis Chateaubriand.
Um dos jornais mais antigos do meu Estado, ainda em circulação, ao completar 103 anos nesse 07 de
maio, O Norte se reinterpreta e se reinventa a cada dia
para responder aos seus leitores a pergunta: o que faz
um bom jornal, qual é a química que faz este processo?
Há algum tempo, o jornalista brasileiro Alberto Dines, apresentando um dos episódios do Observatório
da Imprensa, na TV Brasil, sabiamente registrava que
a redação é a principal responsável por um bom jornal.
Um jornal não é o papel, um jornal não são as
fotos, um jornal não é nada além da Redação – o grupo de jornalistas que compõem o núcleo intelectual de
uma máquina de produzir informação.
É um grupo que compartilha um olhar com a sociedade a que se dirige, nesta aventura jornalística.
Um bom jornal é um projeto autônomo, que inclui
outros elementos alem da política e dos fatos do cotidiano, uma visão humanista e um olhar amplo sobre o
papel da cultura no progresso da sociedade.
Segundo o Programa, o bom jornalismo, o jornalismo moderno, não pode se limitar a produzir apenas
um produto impresso ou da web, não pode se limitar
apenas a reproduzir fatos.
A empresa jornalística moderna é mais completa, ela produz idéias, e é nesse contexto que O Norte
se reinventa na busca permanente do bom jornalismo.
“Quando a imprensa não fala, o povo é que não
fala. Não se cala a imprensa, cala-se o povo”.
Por entender a atualidade dessa máxima de
William Blake, que permanece atual e verdadeira mais
de duzentos anos após sua morte, é que me sinto honrado por homenagear o Jornal O Norte na tarde de hoje.
Por compartilhar com Victor Hugo o entendimento de que “o diâmetro da imprensa é mesmo da civili-
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zação”, é que me sinto orgulhoso sempre que falo da
imprensa.
Assim, Sr. Presidente, ao registrar essa data tão
importante para a sociedade paraibana, não poderia
deixar de consignar meus cumprimentos à direção do
jornal nas pessoas de Joezil Barros, Presidente dos
Diários Associados no Nordeste, de Paulo Maurício
Miranda, diretor das empresas do Grupo em João
Pessoa e do seu diretor-geral, Guilherme Machado.
A eles, em meu nome e em nome do povo paraibano os meus efusivos cumprimentos e votos de
longa vida para o jornal que dirigem e que relevantes
serviços vem prestando à Paraíba e aos paraibanos.
Encerro, com a coluna Opinião “Identidade com
a Paraíba” que constou da edição de sábado, 07 de
maio, dia do aniversário do Jornal:
O Norte completa hoje 103 anos de existência aprofundando a sua identidade com os
leitores e os problemas da Paraíba.
Segundo veículo mais antigo do Estado,
derivou do empreendedorismo dos irmãos
Oscar e Orris Soares, ﬁlhos de comerciantes
portugueses que se ﬁxaram na então Parahyba do Norte.
Na deﬁnição da escritora Fátima Araújo,
O Norte já nasceu dentro dos moldes do jornalismo moderno e bem elaborado.
Também é fato que procurou se tornar
uma espécie de porta-voz da sociedade, vivenciando seus dramas e cooperando na busca
de soluções, além de apontar os caminhos
para o crescimento econômico e social desta
terra e do Nordeste.
No espaço dedicado à ampla reportagem,
o jornal, no nascedouro, verberou contra a insegurança gerada pelo cangaceirismo, e, em
outra vertente, pelo coronelismo ultrapassado.
Num editorial da época, os leitores eram
convidados a fazer uso de espaços para a defesa dos interesses populares e o engrandecimento da indústria, comércio e agricultura.
Em 1954, o jornal passou a integrar o
quadro dos Diários Associados, um marco legado pelo paraibano ilustre Assis Chateaubriand.
As páginas históricas estão pontuadas
por textos memoráveis e por inovações no processo técnico de editoração. Imparcialidade e
credibilidade: estes foram os objetivos perseguidos por sucessivas gerações, assegurando
a longevidade de uma empresa que tem sido
escola formadora de valores.
As mudanças gráﬁcas e editoriais continuaram de forma cíclica, procurando acom-
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panhar as tendências contemporâneas do
jornalismo.
As transformações contribuíram para a
conquista de novos leitores, sem a perda de
leitores cativos e do investimento na qualidade.
Na expressão do diretor-presidente dos
Associados no Nordeste, Joezil Barros, o processo tinha todas as credenciais para se aﬁrmar, e é o que tem sido feito.
O jornal é parte de um complexo que envolve emissoras de rádio e televisão e portais
noticiosos, com a cobertura instantânea dos
acontecimentos que estão se desenrolando.
O Norte se esmera, igualmente, em valorizar, na sua dimensão justa, os experimentos modernos que ganham evidência na sociedade, fazendo contraponto com o resgate
de episódios inﬂuentes na história da Paraíba,
em alguns casos reconstituídos pela ótica da
reinterpretação, conﬁada a pesquisadores de
notório saber, dentro de uma engenharia de
reciclagem indispensável.
O pluralismo político e ideológico é outro
diferencial, combinado com a oferta de matérias de prestação de serviços.
Este é o segredo do prestígio e motivo
de orgulho para que os que fazem esta empresa consolidada”.
Muito obrigado!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
Discurso pronunciado pelo Senador
Vital do Rêgo na Sessão do Senado no dia
9 de maio de 2011.
Senhor Presidente;
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores.
Venho aqui hoje para dizer que eu, a exemplo
dos meus conterrâneos paraibanos, sobretudo os nascidos em Campina Grande, estou muito orgulhoso da
notícia que foi divulgada esta semana, em relação à
minha cidade. O orgulho de Campina Grande nunca
esteve tão em alta.
Vi uma reportagem na revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios que coloca Campina Grande
entre as 45 cidades brasileiras – e entre as quatro da
Região Nordeste – com maior potencial de inovação,
segundo levantamento feito pelo Instituto Inovação,
SEBRAE, IBGE e a participação de consultores especializados na área. O resultado da pesquisa foi apresentado como “As cidades mais inovadoras do Brasil – os
45 bolsões de inovação nas cinco regiões brasileiras”.
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O levantamento foi feito para apresentar um mapa
para potencial investidores e mostra que estas cidades – cada uma com o seu potencial especíﬁco – estão atraindo cada vez mais investidores, por conta
do grande número de proﬁssionais inovadores e das
condições oferecidas para que haja os investimentos.
No caso de Campina Grande, a revista destaca
como potenciais da cidade: Tecnologia da Informação,
softwares, a produção de jogos para vídeo-game e Saúde. A revista diz que, “nesses centros de geração de
conhecimento e de mão de obra de qualidade, quem
abre uma empresa não sonha com negócios comuns,
mas sim com idéias que irão transformar a ciência, o
campo e a tecnologia.
O estudo classiﬁca as 45 cidades citadas com
maior potencial de inovação, nas cinco regiões do
Brasil, como as localidades “em que empresários têm
melhores condições para criar e atrair recursos” e destaca a participação do Poder Público para a criação
neste cenário, pois diz que “vem crescendo o capital,
público e privado, destinado a negócios de fronteira”.
Um destaque especial para Campina Grande é
que o estudo mostra que ela é a única cidade do interior
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a ﬁgurar entre as
45 do País. No Norte a publicação cita Manaus, capital
do Amazonas; e Belém, capital do Pará. No Centro-Oeste, apenas Brasília, a capital do País.
Na região Nordeste, são citadas quatro cidades:
Recife, Fortaleza, Salvador e Campina Grande. Ou seja:
três grandes capitais e só Campina como cidade do
interior, na frente de outras capitais nordestinas, como
João Pessoa, Natal, São Luis, Teresina, Maceió e Aracaju; e de outras cidades do interior, como Caruaru,
Feira de Santana, Mossoró, dentre outras.
Isso quer dizer que coube a Campina Grande representar o interior de três regiões brasileiras, como cidade inovadora e com potencial de atrair investimentos.
Eu lembro também que, recentemente, Campina
foi destaque em publicações como a Gazeta Mercantil e a Você S.A., que citaram a cidade como a melhor
para se fazer carreira em todo o interior do Nordeste,
ou a mais promissora da região.
Campina também foi apresentada como cidade
com indicadores extremamente positivos no que se
refere ao desenvolvimento, como o Índice Firjam de
Desenvolvimento e o IPC (Índice de Potencial de Consumo) dos moradores das cidades brasileiras – o IPC
de Campina ﬁcou entre os maiores do País.
Isso é fruto de um grande trabalho desenvolvido
na cidade, da união de entidades como a Fundação
Parque Tecnológico, Universidade Federal de Campina Grande e Prefeitura de Campina Grande, que tem
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buscado gerar este cenário propício aos novos empreendedores e aos novos investimentos.
Se observarmos bem, todos estes indicadores
passaram a fazer parte da cidade a partir de 2006, com
a publicação do estudo ‘Os Municípios mais Dinâmicos
do País’ e, com isso, anualmente há este reconhecimento ao potencial de Campina, através de diversas
entidades e de variados estudos cientíﬁcos, o que é
muito positivo para a cidade.
Nos últimos anos, tornou-se mais frequente a
aparição de Campina Grande, em nível nacional, de
forma positiva. E sempre que isso acontece o nome
‘Campina Grande’ é ligado a temas como Inovação,
Produção Tecnológica, Indicadores Sociais e Econômicos, Melhor cidade para se viver, melhor cidade para
se fazer carreira proﬁssional, dentre outros.
Parabéns para Campina Grande e seu povo. Parabéns ao prefeito da cidade, Veneziano Vital do Rego
e aos seu corpo de auxiliares. Parabéns para todos
os que são responsáveis, de forma direta ou indireta,
pelo bom momento por que passa a minha Campina.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Depois do Senador Vital do Rêgo, que fez um pronunciamento, como sempre, de qualidade para o Senado
e para o País, passamos a palavra neste momento ao
Senador Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, eu quero primeiro registrar que na terça,
na quarta e na quinta-feira da semana passada cumpri missão em Portugal, representando oﬁcialmente o
Senado Federal, a convite da Missão do Brasil junto
à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em
Lisboa, para ali participar das comemorações do Dia
Internacional da Língua Portuguesa e da Cultura da
CPLP (Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa). Isso aconteceu no Fórum da Lusofonia, o primeiro
realizado em Odivelas, município de 50 a 60 mil habitantes vizinho de Lisboa.
No colóquio promovido pela CPLP, na Sociedade de Geograﬁa de Lisboa, perante um grande número de pessoas e da comunidade dos oito países que
compõem a CPLP, fui convidado a falar da experiência
brasileira na luta contra a pobreza, dos programas de
transferência de renda existentes no Brasil, como o
Bolsa Família, e da perspectiva da Renda Básica de
Cidadania. Também participei de encontros com brasileiros que estão vivendo em Portugal, na Casa do
Brasil, e realizei palestra sobre aquele mesmo tema,
a convite do Instituto Universitário de Lisboa, para os
alunos de mestrado de Políticas Públicas.
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Eu aqui agradeço toda a atenção do Embaixador
do Brasil junto à CPLP, Pedro Motta Pinto Coelho, e da
Conselheira Elda Alvarez, que me prestaram toda a
assistência nessa visita, bem como o relato que me foi
enviado pelo chefe da Assessoria Especial do Ministério das Relações Exteriores, Sérgio França Danese, a
respeito da visita que realizei. E, conforme sempre procuro fazer, relatar os resultados das missões especiais,
solicito, Sr. Presidente, seja transcrito, na íntegra, o relatório enviado pela representação brasileira na CPLP.
Mas, hoje, Sr. Presidente, quero aqui fazer uma
reﬂexão sobre o assunto que desde a semana passada vem canalizando a atenção dos principais meios
de comunicação no mundo. Eu me reﬁro à morte de
Osama bin Laden, ocorrida no Paquistão, por ação
das Forças Armadas e Serviço de Inteligência dos
Estados Unidos.
Quero, primeiro, ressaltar aqui minha solidariedade a todas as vítimas de ações terroristas, tais como
aquelas que, infelizmente, atingiram os Estados Unidos
da América, quando, em 11 de setembro de 2001, aviões atingiram o World Trade Center. E ali mais de três
mil pessoas perderam suas vidas, inclusive pessoas
idosas, de todas as idades, e muitas crianças. Pessoas totalmente inocentes que, por uma razão totalmente não justiﬁcada em seus métodos, foram objeto de
ações impensadas, não suﬁcientemente reﬂetidas, por
parte dos responsáveis da Al-Qaeda. E dentre esses
estava justamente um dos principais, senão o principal
líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, que teve uma
perseguição muito forte, realizada por forças de todos
os países, principalmente do Serviço de Inteligência
e das Forças Armadas norte-americanas, que, ﬁnalmente, encontraram Osama bin Laden.
Mas aquela ação, tal como realizada, tem suscitado inúmeras reﬂexões. E quero, em primeiro lugar,
aqui ressaltar que o mais importante é que possamos,
em cada país e no conjunto das nações, aplicar os
princípios de justiça que realmente façam com que as
pessoas no planeta Terra se sintam numa vida em que
todos possam avaliar que justiça está sendo feita, que
estejamos todos vivendo num mundo em solidariedade,
onde não suscitem motivos para que quaisquer grupos
de pessoas ou pessoas resolvam agir com violência,
por meio de crimes e, sobretudo, do terror para atingir
seus objetivos, seus anseios. É muito importante que
muito mais do que ações bélicas, voltemos as energias
de todos os países para a criação de instituições que
signiﬁquem a realização da justiça.
A forma como foi Osama bin Laden morto fez
com que inúmeras publicações e artigos surgissem
na imprensa nos últimos dias, inclusive editoriais de
jornais, como o ontem publicado pela Folha de S.Paulo
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– “Recaída Imperial” –, em que são formuladas críticas
à maneira como o Serviço de Inteligência e as Forças
Armadas dos Estados Unidos agiram.
Dentre essas reﬂexões, há uma em especial,
escrita pelo Professor Eugênio Bucci, jornalista e professor da Escola de Comunicações e de Jornalismo
da Universidade de São Paulo, assim como da Escola
Superior de Propaganda e Marketing, denominado “Lugar Melhor?”, publicada na quinta-feira, dia 5 de maio.
Considero as reﬂexões muito válidas e merecem aqui
ser analisadas. Por isso, aqui passo a ler o artigo de
Eugênio Bucci e vou comentá-lo:
Declaração de Barack Obama na segunda-feira: “Podemos todos concordar que é um
dia bom para os Estados Unidos. Nosso país
manteve o compromisso de buscar a justiça,
que foi feita. O mundo é um lugar melhor e
mais seguro por causa da morte de Osama
bin Laden”.
Comecemos pelo começo. Quanto a ter
sido um dia bom para os Estados Unidos, podemos concordar com Obama.
Nada menos que 69% dos americanos
apoiam o modo como ele vem conduzindo a
cruzada antiterror. A morte do líder da Al-Qaeda
elevou em nove pontos a sua taxa de aprovação. O povo americano aplaudiu. “A notícia de
que Osama bin Laden foi localizado e morto
por forças americanas nos trouxe, a nós e a
todos os americanos, uma grande sensação
de alívio”, resumiu editorial do jornal The New
York Times anteontem.
Duas razões explicam o alívio. A primeira
é de ordem prática: o homem que assumiu a
autoria de alguns dos mais horrendos atentados terroristas da História e lançava ameaças
constantes a todos os americanos simplesmente saiu de cena. Se ele está morto, o risco que
ele representava deixou de existir. Elementar.
A segunda razão tem que ver com honra: o criminoso que perpetrou o mal contra tanta gente, de modo tão selvagem, sofreu ﬁnalmente
a pena que os ofendidos desejavam que ele
sofresse. Os ofendidos sentem-se vingados. E
festejam. Mas, a partir daqui, já não se pode
concordar silenciosamente com Obama.
Será que podemos chamar isso de justiça? Por mais compreensível que seja a caçada americana, a execução sumária de Bin
Laden pode ser entendida como a realização
da justiça? [pergunta Eugênio Bucci, pergunta
que eu também faço].
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É verdade que a justiça traz uma reparação que aplaca a dor do ultrajado. É verdade,
portanto, que uma das faces da justiça atende
ao anseio de vingança. Mas não é correto dizer
que a justiça se reduza a uma forma elaborada de vingança. Ela é bem mais do que isso.
Ao longo de milênios, a civilização foi descobrindo que, para se realizar, a justiça não se
pode confundir com a ira vingadora; ela se põe
acima e a salvo das paixões e dos ressentimentos dos ofendidos, é cega às paixões das
partes e, só por isso, consegue dimensionar o
dano, estipular a pena, serenar o espírito dos
que sofreram com o crime e, principalmente,
paciﬁcar a sociedade. Vem daí a noção – civilizada – de que ninguém faz justiça com as
próprias mãos. Faz-se a guerra – mas não se
faz justiça.
A morte de Osama bin Laden, ainda que
traga alívio a milhões de pessoas, não paciﬁcará nada. Todos sabem disso, inclusive as
autoridades do governo americano. O mundo
está mais tenso. Essa morte, mais que uma
solução, expõe um grande problema para o
qual parece não haver uma saída imediata.
Bin Laden eliminado e desaparecido não prenuncia a superação de um conﬂito, mas nos
escancara um limite da convivência pacíﬁca
entre os povos.
A comunidade internacional, na ordem
precária em que se equilibra, talvez não tivesse
como julgá-lo. Tampouco os Estados Unidos.
Onde ele ﬁcaria preso? Em que cidade? Como
garantir a segurança da população próxima?
São essas perguntas que escancaram o nosso limite. A nossa era, que começou com o
julgamento formal e justo dos piores criminosos do nazismo, chega, assim, a esta beira de
abismo: não tem como julgar o líder de uma
organização terrorista. Então, Obama diz que
matar Osama foi uma forma de justiça, pois,
deixa subentendido, não haveria outra.
Talvez seja isso mesmo. Mas isso não é
“melhor”. A supressão física, sumária, de um
ser humano, por pior que ele seja, seguida, aliás, do desaparecimento de seu cadáver, não é
solução “melhor”. Um mundo em que a justiça
se faz pelas armas de um destacamento militar que invade um país estrangeiro, toma de
assalto uma residência, mata seu ocupante,
transporta o corpo para alto-mar, onde some
com ele, não é um mundo “melhor”. Um mundo
em que a presidência dos Estados Unidos age
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e fala como o tribunal do mundo não é melhor.
Além de ser mais sombrio, mais incerto e um
tanto tenebroso.
As versões – as versões oﬁciais, todas
elas – sobre o que se passou na mansão paquistanesa se sucedem e caem em contradições sobre contradições. Primeiro, o guia da
Al-Qaeda teria resistido a bala. Depois, estava
desarmado. Nem mesmo os autores do assalto conseguem explicar o que houve. A ONU
solicita imagens para esclarecer detalhes da
ação. Obama resiste a mostrá-las. A legalidade
do ato – seria um “assassinato seletivo”?– é
seguidamente contestada em esferas distintas.
O quadro ganha novas conturbações.
O pior é que, no bojo da notícia espetacular, a linha mais dura e mais truculenta
que mora na América se vai aﬁrmando mais
e mais. Barack Obama não é Bush, mas, por
esses caminhos tortos, vai prolongando Bush.
As torturas praticadas em prisões como a de
Guantánamo – um “desastre legal e moral criado por George W. Bush”, no dizer de editorial
do New York Times de 26 de abril, desastre
que “agora é um problema de Mr. Obama” –
saem malignamente reabilitadas do episódio.
Segundo Leon Panetta, diretor da agência de
inteligência americana, informações obtidas
mediante tortura por afogamento nas prisões
secretas da CIA ajudaram na operação [Bom,
isso, na verdade, foi desmentido]. Desse modo,
sai fortalecida a narrativa que enxerga utilidade
nos interrogatórios degradantes e bárbaros.
Isso, por acaso, é “melhor”?
A justiﬁcativa ﬁnal que resta ao governo americano é a de que ele se encontra em
guerra, uma guerra atípica, mas uma guerra.
A guerra autoriza-o a impor a sua justiça – e
nenhum organismo supranacional será capaz
de enquadrá-lo.
É verdade que um mundo assim, que mistura traços de imperialismo, de civilização e de
cangaço, é menos aterrorizante do um mundo
ao sabor da Al-Qaeda. Mas, deﬁnitivamente,
não é um “lugar melhor”. Nesse horizonte plúmbeo, mesmo sem que exista um cadáver, vai
ganhar mais corpo o culto antiamericano do
terrorista promovido a mártir.
Gostaria de assinalar que, em muitos momentos, aﬁrmei aqui a minha admiração pela trajetória do
Presidente Barack Obama. Desde a sua campanha,
inúmeras vezes, enalteci como o Presidente Barack
Obama tem-se constituído numa promessa de reali-
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zar aspirações de Martin Luther King Junior, expressas em I Have a Dream, seu notável pronunciamento
de 28 de agosto de 1963, tanto que Barack Obama
escolheu para realizar a convenção que o consagrou
vitorioso sobre a sua rival, que convidou para ser sua
Secretária de Estado, a então Senadora Hillary Clinton,
exatamente no aniversário de 45 anos do pronunciamento I Have a Dream.
Em seus pronunciamentos – como, por exemplo,
o que realizou diante da porta de Brandenburgo –, eu
tantas vezes enalteci como o Presidente Barack Obama disse que agora não era mais hora de haver muros que separassem os que muito têm dos que pouco
têm; os islâmicos dos judeus, dos cristãos; pessoas de
quaisquer origens, religiões, de qualquer lugar, sexo
ou o que fosse.
Pois bem, solidarizo-me com os norte-americanos
e com todas as famílias que perderam entes queridos
na ação da Al-Qaeda, mas será próprio que possa haver uma explicação mais detalhada, mais clara, sobre
se, de fato, foi necessário atingir Osama bin Laden;
se, de acordo com o próprio noticiário fornecido pelas forças armadas, pelo serviço secreto dos Estados
Unidos e por aqueles que participaram da operação
denominada Jerônimo, os componentes da SEAL, ele
estava desarmado. Se estava com um tipo de arma
automática perto dele próprio, mas não estava ameaçando qualquer daqueles que invadiram sua casa, por
que, então, o Presidente Barack Obama, a Secretária
de Estado Hillary Clinton e aquelas 15, 20 pessoas
que estavam ali, na Casa Branca, acompanhando pari
passu todos os episódios, teriam deﬁnido que deveria ele ser atingido na cabeça e no peito e perder sua
vida? Será que não deveria ele ter sido dominado e,
em vez de ter sido jogado ao mar ainda vivo, ter sido
submetido a um julgamento, como outros criminosos
de guerra o foram em outros episódios? É essa pergunta que ainda repercute pelo mundo.
Há o editorial “Recaída imperial”, em que assinala
a Folha de S.Paulo, de uma forma semelhante àquela
apontada por Eugênio Bucci, no domingo, 8 de maio:
Barack Obama tentou conferir um tom de
vitória moral ao raide, ao dizer que se fez justiça. Justiça, no entanto, é algo que se realiza
em tribunais, sob o império da lei – como não
se cansam de pregar os americanos, ainda
que nem sempre o pratiquem.
E conclui a Folha:
Os Estados Unidos, portanto, precisam
não apenas esclarecer as circunstâncias da
morte de Bin Laden, mas assegurar ao mundo
que essa recaída imperial não implica abjurar a
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proﬁssão de fé no multilateralismo e no respeito às normas internacionais feitas por Obama.
O ex-Presidente Fidel Castro, também em artigos
publicados, tanto no dia 4 quanto no dia 6, no jornal
cubano Granma, fez críticas severas à maneira como
os Estados Unidos agiram.
É importante que possa haver ainda um melhor
esclarecimento por parte das Forças Armadas dos
Estados Unidos, das autoridades norte-americanas,
para que acreditemos sempre naquilo que os norte-americanos tanta vezes têm dito para nós a respeito
de quão importante é que se realize justiça de uma
maneira adequada e justa para com todos.
Senador Lindbergh, com muita honra, concedo-lhe o aparte.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Cícero, serei bem breve. Sei que o Senador
Suplicy está...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – O aparte de V. Exª sempre é importante.
Só estou aqui querendo respeitar o tempo dos demais
Senadores, que estão aguardando.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Vou
ser muito breve. Quero parabenizar o Senador Eduardo
Suplicy pela coragem. Esse é um tema sobre o qual
o debate é quase proibido hoje. Quero associar-me a
V. Exª quanto ao conteúdo de sua fala. Não me senti
nada confortável, quando fui cobrado para, na Rádio
Senado e na TV Senado, falar do episódio, ao ver que
um país entra, viola a soberania de outro país, mata
Bin Laden desarmado e joga seu corpo no mar. V. Exª,
em vários momentos do seu pronunciamento, falou que
ele poderia ter sido detido, levado a um tribunal, para
haver um julgamento, e que as coisas poderiam ter
acontecido de outro modo. Quero, aqui, falar da coluna do jornalista Ricardo Noblat, no jornal O Globo de
hoje, que também toca nesse ponto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Exatamente.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Só
quero ler o ﬁnal do trecho da coluna do jornalista Ricardo Noblat, que acaba dizendo o seguinte:
A soberania do Paquistão foi violada pelos Estados Unidos. E o mundo festejou um ato
de justiça que não passou de vingança. Que
me perdoem os realistas ou indiferentes: sou
pai de três ﬁlhos. Ganhei um neto há pouco.
Não posso dizer a eles que tortura, assassinato e violação da soberania de um país são
crimes justiﬁcáveis em certos casos.
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Quem decide que casos são esses?
Quem tem a força. No 11 de Setembro foi Bin
Laden. Agora, Obama.
Eu faço esse pronunciamento, associando-me
a V. Exª, deixando claro aqui... Pelo amor de Deus,
ninguém aqui... Nós sabemos o mal que Bin Laden e
o seu grupo Al Qaeda levaram ao mundo, sabemos
disso claramente. Nós só discordamos da forma como
aconteceu. O Ricardo Noblat começa seu artigo com
uma frase do Papa Bento XVI, a propósito da morte
do terrorista Bin Laden.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Mais um minuto, Senador.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Já
estou concluindo. “Frente à morte de um homem, um
cristão jamais se alegra.” Eu só quero também, aqui,
sem entrar no mérito, falar do episódio na Líbia, do
ataque a casa do Kadaﬁ, com a morte do seu ﬁlho e
de três de seus netos, também em um episódio que,
para mim, é inaceitável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria de agradecer a sua reﬂexão, Senador Lindbergh Farias, e de fazer a V. Exª e ao Senador Presidente,
Cícero Lucena, uma recomendação.
Eu assisti a um ﬁlme, neste ﬁnal de semana, denominado “Homens e Deuses”, a respeito de oito ou
nove religiosos que estavam vivendo num convento,
num mosteiro, na Argélia, durante o tempo em que já
estava terminando – acho – a ocupação francesa. E ali
um movimento terrorista começa a agir e causa uma
porção de mortes e tudo mais. Mas aqueles religiosos têm uma atitude muito importante de reﬂexão de
como os homens devem agir diante da violência. E o
ﬁzeram de uma maneira muito bela, ainda que todos
tenham sido mortos.
Acho que assistir a esse ﬁlme, premiado em
Cannes, constitui, para o momento atual, uma reﬂexão primorosa.
Agradeço a lembrança do artigo de Ricardo Noblat, que vai na mesma direção do artigo de Eugênio
Bucci e do editorial, por mim mencionado, da Folha
de S.Paulo.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – As
próprias reﬂexões de Fidel Castro são válidas.
Eu gostaria também que ele se preocupasse com
a morte de um dos líderes, críticos do sistema cubano,
que foi encaminhado à prisão, levou uma surra, foi ao
hospital e veio a falecer.
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Então, acredito que o ex-Presidente Fidel Castro
também deveria preocupar-se com esse tipo de procedimento, que, de quando em quando, ainda acontece
em Cuba, com respeito aos direitos da pessoa humana.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, V. Exª me permite? Acho que o Senador Cícero Lucena me daria trinta segundos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Cristovam Buarque, com muita honra.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Quero felicitá-lo, porque nunca foge de temas polêmicos. E esse é um tema polêmico. Todos passamos a
odiar esse Bin Laden, mas muitos de nós passamos a
preocupar-nos muito com a maneira como houve a sua
morte. Para mim, a maior vitória do terrorismo, Senador
Lindbergh, é quando todos começam a comportar-se
como terroristas. E comportar-se como terrorista é
comportar-se fora das leis, das regras, mesmo quando
possa parecer justo. Eu temo que um presidente tão
diferenciado como o dos Estados Unidos, o Presidente
Obama – que, sem dúvida alguma, merece ainda todo
o meu crédito –, em nome de uma natural e correta
raiva do povo americano, termine fazendo um ato que
sai da legalidade – não vou nem dizer que é ilegítimo;
não vou dizer que é indecente, mas que sai da legalidade. Isso é muito preocupante, porque, se o Obama faz
isso, imaginem os próximos presidentes americanos!
Agora, diferencio muito o ato do presidente...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Creio que devemos diferenciar bem o ato do presidente, mesmo carregado de todo esse viés que nos deixa
assustados, das manifestações públicas de alegria dos
Estados Unidos. Essas alegrias são manifestações espontâneas mas preocupantes, pois mostram o estado
de espírito que vem não só do sofrimento daquele 11
de setembro, mas também de uma gana de vingança, acima da vontade de pôr ordem no mundo. Não
creio que o Presidente Obama perdeu todo o crédito.
Li agora uma carta do Prêmio Nobel da Paz argentino
para o Presidente Obama muito dura, quase dizendo
que ele não merece guardar o Prêmio Nobel da Paz.
Ainda mantenho um certo crédito, uma certa conﬁança,
mas me assusta a vitória dos terroristas quando todos
passamos a comportar-nos como terroristas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço e estou inteiramente solidário com a sua
observação, Cristovam Buarque, muito de acordo com
o meu sentimento também, pois tenho a maior admiração, carinho e torço enormemente pelo Presidente
Barack Obama, mas me preocuparam as ações que
caracterizaram a forma como Osama bin Laden acabou sendo morto e jogado ao mar quando poderia ter
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sido preso – a não ser que se tenha melhor informação – e julgado pelas mortes tão graves pelas quais
foi responsável.
Sou aqui solidário às vítimas daquele ataque tão
dramático contra os Estados Unidos da América, que
causou mais de 3 mil vítimas.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Eu é que agradeço.
Passo a palavra, pela Liderança, ao Senador
Cristovam Buarque, do PDT, por cinco minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Cícero Lucena, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
aproveito este curto tempo, oferecido à Liderança do
meu partido, para falar da subcomissão criada, dentro
da Comissão de Relações Exteriores, com a ﬁnalidade
de acompanhar o que vai ser a maior das conferências que já se realizou talvez mesmo neste século – se
não a maior, certamente a mais importante até aqui:
a chamada conferência Rio+20, da qual o Senador
Lindbergh faz parte.
Comunico que, na última segunda-feira, fomos um
grupo de Senadores – o Senador Lindbergh, o Senador Collor, o Senador Aloysio Nunes, Senadores outros
que já estavam lá – ao Rio de Janeiro e nos tranquilizamos ao vermos que as instalações parecem estar
avançando corretamente. Há tempo suﬁciente para
transformar aqueles imensos e bonitos galpões, onde
antes eram as docas do Rio, em um local onde 130,
150 ou mais chefes de Estado ou de Governo vão se
reunir para discutir o futuro do mundo.
Preocupa-nos ainda, entretanto, a diplomacia
para trazer para cá os chefes de Estado e de Governo dos diversos países, porque, se for feita com o segundo escalão, essa reunião não vai ter a importância
necessária.
E eu ﬁco feliz de ver o Senador Cícero Lucena,
que é um preocupado também com isso e por também,
na Comissão de Mudanças Climáticas, dirigir um grupo
igual ao nosso. Se nós não conseguirmos trazer para cá
os grandes líderes mundiais para debatermos o futuro
do mundo, corremos o risco de um grande fracasso.
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Além disso, o segundo aspecto que temo é que
a temática a ser debatida não seja suﬁcientemente
abrangente para cuidar de todos os assuntos que
ameaçam o futuro da humanidade.
Nós estamos todos voltados para 2014, quando vamos ver quem é campeão; para 2016, para ver
quem é que vai ganhar mais medalhas, e não estamos
olhando para 2012, para saber quem sobrevive dentro de mais 100 anos de um processo de crescimento
depredador.
E é neste sentido, de tentar colaborar para o
terceiro aspecto da temática, que nós já estamos organizando, a partir da próxima semana, uma série de
debates no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, para discutir, por exemplo, água – como vamos
conservar a água, que vai se acabar?; energia – para
que precisamos de tanto e onde buscá-la?; desenvolvimento sustentável – o que é desenvolvimento sustentável?; economia verde, um outro conceito parecido
– o que é economia verde?; padrões de consumo e
de produção – quais são aqueles que são viáveis em
longo prazo?; pobreza – como é que a gente vai enfrentar e superar o problema da pobreza?; cidade – o
que fazer com as cidades do mundo?; biodiversidade
e ﬂorestas – como mantê-las com o processo de civilização, de crescimento que tende a destruí-las?; mudança do clima – obviamente, como enfrentar ou como
nos adaptarmos ao aquecimento global?
Nós temos que discutir quais são os novos indicadores de progresso que devem substituir o Produto
Interno Bruto per capita, que não carrega dentro dele
todas as fragilidades de uma produção que depreda,
que rouba tempo, que provoca doenças e até tragédias, como as que a gente vê agora em Fukushima e
já viu em Chernobyl.
Nós queremos colaborar com o Governo brasileiro
para que essa seja a grande conferência da Presidenta Dilma, para que seja o grande ponto, o ponto alto
do seu período na Presidência. Mas, se não tomarmos cuidado, essa será uma conferência fracassada,
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frustrada: ou por não termos as instalações – e isso
parece estar sendo superado –, ou por não termos a
representatividade, ou por não termos os temas corretos sendo debatidos.
No Senado – e o Presidente Collor tem sido o
grande apoiador disso, até porque foi na presidência
dele que se realizou a conferência de 1992, a Eco 92
– nós queremos colaborar. Agora, para isso é preciso
que o Governo brasileiro demonstre o compromisso
diplomático em trazer para cá as mais altas ﬁguras
do mundo e o compromisso temático de debater os
temas fundamentais e transformar esses debates em
uma grande carta dos chefes de Estado de 2012 ao
mundo inteiro, mostrando que vivemos em uma barca, a barca Terra, com esse modelo de crescimento.
Nós temos, Senador Lindbergh, três alternativas:
ou afundar nessa barca, com todos dentro; ou jogarmos
para fora os excluídos e fazermos um desenvolvimento
só para os que estão dentro; ou mudarmos o rumo da
barca em direção ao novo projeto civilizatório.
Espero que a Presidenta Dilma seja líder, como
nossa Presidenta, na deﬁnição de um novo rumo para
o progresso do mundo inteiro. E que o Brasil possa
dar o exemplo de que aqui nós queremos, sim, uma
barca para todos os brasileiros, no bom caminho que
incorpore as gerações futuras por meio de um desenvolvimento equilibrado com a natureza.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha para colocar, agradecendo o tempo de 1 minuto e 40 segundos
a mais que me ofereceu.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Eu agradeço ao Senador Cristovam.
Pela ordem dos inscritos, Senador Waldemir
Moka, que poderá fazer uso da palavra por vinte minutos.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna hoje, já me solidarizando antecipadamente ao
que já virou quase uma tradição aqui em Brasília, a
Marcha dos Prefeitos.
Essa marcha se inicia amanhã, e eu a vejo sempre, até porque hoje cheguei ao Senado, mas comecei
a minha carreira política, a minha vida pública disputando uma eleição para vereador na capital do meu
Estado, Campo Grande.
Tenho acompanhado de perto, sobretudo nos últimos anos, as diﬁculdades por que passam as prefeituras
do nosso País. Logo após a Constituinte, quando da
execução da Carta Maior, a questão tributária beneﬁciou muito os Municípios, mas, logo em seguida, sucessivamente – eu não digo somente o atual Governo,
mas mesmo antes –, o Governo Federal, para evitar a

543

Maio de 2011

participação dos Municípios na distribuição dos recursos, tem feito, nos últimos tempos, em vez de novos
impostos, novas contribuições, que, diferentemente dos
impostos, quando da distribuição da arrecadação, não
são compartilhadas com os Municípios.
Sei que aqui, no Senado, vários Senadores já
passaram por prefeituras. Assiste-nos aqui o Senador
Lindbergh, que foi Prefeito de uma grande cidade no seu
Estado do Rio de Janeiro e, certamente, não deve ter
sido diferente, Senador Lindbergh, da luta dos prefeitos.
Hoje, quero falar especiﬁcamente, até porque sei
que os prefeitos vão insistir muito, da regulamentação
da chamada Emenda nº 29. Essa emenda já passou
aqui, pelo Senado, e está lá, na Câmara. A Câmara
não consegue votar, até porque – eu entendo a diﬁculdade – a regulamentação da Emenda nº 29 traz
percentuais especíﬁcos, obrigando que cada um dos
Municípios invista, no mínimo, 15% e os Estados, 12%,
sendo que, por mais paradoxal que possa parecer, o
Governo Federal não tem nenhum percentual mínimo
para aportar na saúde. Hoje, eu não tenho dúvida – e
quem disputou as últimas eleições, como eu disputei,
sabe – de que, em qualquer parte deste País, há quase
uma unanimidade de que a saúde precisa urgentemente melhorar, Senador Cícero, Presidente.
Por quê? Porque, depois que se tirou... Não quero
entrar nesse mérito e também não estou defendendo a
reedição da CPMF, mas a verdade é que, quando não
se arrecadaram os R$20 bilhões que a CPMF ofertava
para a saúde, não houve mais nenhum dinheiro novo,
e, de lá para cá, só tem aumentado a demanda dos
Municípios, e os recursos, sempre menores.
Recentemente, o Ministro Padilha esteve na Comissão de Assuntos Sociais. Eu disse e vou repetir
aqui: é muito difícil, na minha avaliação, alguém juntar
todas as qualidades de um Ministro. O Ministro Padilha
tem uma formação na área de saúde, conhece saúde
pública, tem experiência como gestor, foi Ministro da
chamada Articulação Interinstitucional com os Poderes,
é politicamente experimentado e é um Ministro com
prestígio junto à cúpula do atual Governo.
Portanto, vejo com muita simpatia, vejo com uma
expectativa muito grande o fato de o Ministro Padilha
poder resolver as questões da saúde em nosso País,
mas insisto num detalhe: nós precisamos, sem dúvida
alguma – aí eu não sei como será esta fonte –, obter
uma fonte de ﬁnanciamento para a saúde. Alguém vai
dizer: “Ah, mas nós temos um problema muito sério
de gestão na saúde. Há desvio de recurso da saúde”.
Eu concordo com isso. Nós ﬁcamos discutindo essa
questão da gestão, mas não a decidimos, na minha
avaliação, porque o Padilha pode ser um homem experiente, talentoso, determinado – certamente o é –,

544

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mas, se não alocarmos recursos ao Ministério da Saúde, ele não dará conta.
Eu vi a exposição do Ministro – “vamos aumentar
recurso na atenção básica; vamos aumentar recurso
para isso e para aquilo” – e ﬁquei pensando: “Mas nós
não temos recurso nem para o custeio do Ministério da
Saúde. Como se fará mais aporte se nós não temos
mais recurso para ser destinado?”
Então, tenho certeza – não tenho a menor dúvida
– de que, quando iniciar a Marcha dos Prefeitos, uma
das questões mais reivindicadas será a regulamentação da Emenda nº 29.
Concedo o aparte ao ilustre representante da
Paraíba, Senador Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Moka, V. Exª traz um assunto que, de fato, é
de extrema necessidade e que estamos vivenciando
nos dias de hoje: a crise da saúde pública. A população mais carente deste País, especiﬁcamente do interior dos Estados, das regiões mais carentes, como
o Nordeste, o semiárido, têm sofrido muito com esta
assistência à saúde, exatamente por conta das diﬁculdades por que passam os hospitais públicos especiﬁcamente e também os privados. Os ﬁlantrópicos estão
todos em diﬁculdades ﬁnanceiras, fato de que todos
temos conhecimento, e não é de hoje. V. Exª lembra e
cobra mais recursos para a saúde, uma melhor gestão
na saúde, uma melhor decisão por parte das próprias
autoridades maiores deste País, no que se refere a
uma atenção melhor àquilo que, de fato, tem ocorrido
em todo o território nacional: a população deixando
de ser atendida nas emergências, nos hospitais, nos
postos de saúde, em todos os setores da área de
saúde. Precisamos ter uma melhor gestão no que se
refere à aplicação dos recursos da saúde, deixar um
pouco de lado esses grandes investimentos. Tivemos
exemplos de anos anteriores em que milhões e milhões foram investidos em outros setores que, de fato,
são importantes, mas sabemos que a atenção básica,
o atendimento à população é o mais urgente, a qual
precisamos, de fato, socorrer neste momento. Então,
tenho certeza de que a intenção do Ministro da Saúde,
Padilha, é muito positiva em relação à solução desses
problemas, como também tenho certeza de que não é
fácil, com os recursos atualmente existentes, encontrar
as soluções para os grandiosos problemas que têm
se arrastado e se acumulado, ao longo do tempo, em
todos os Estados, especiﬁcamente nos Estados mais
pobres da Federação, como o Nordeste. Parabéns a V.
EXª. Tenho certeza de que este assunto será, mais uma
vez, e não só aqui, discutido em outras oportunidades.
Teremos condições de, juntos, encontrar a solução e
o caminho para dar uma assistência maior e rápida à
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população mais carente deste País, especiﬁcamente
aquela do interior dos Estados da Federação e dos
Estados mais pobres, das regiões mais carentes, que
estão deixando de ser atendidas. As ﬁlas comprovam,
especiﬁcamente quando a gestão daquele Município,
daquele Estado não é voltada e priorizada pelo gestor
para o atendimento à população. O caminho é este:
priorizar o atendimento à população; Tenho certeza de
que, agindo assim, nós teremos condições de amenizar o sofrimento da grande maioria da população de
todo o território nacional. Obrigado a V. Exª e parabéns
pelo assunto.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Agradeço pelo aparte de V. Exª.
Mas eu dizia que me solidarizava antecipadamente com os prefeitos. E vejam como são incríveis
os números, especiﬁcamente: de cada R$100,00 hoje
arrecadados, e são arrecadados nos Municípios, e essa
é uma outra questão, porque as pessoas não moram
em Estado, e também não moram em... Estado, União,
isso é virtual. As pessoas moram, vivem, trabalham nos
Municípios e é ali que é gerado o recurso, e, de cada
R$100,00 arrecadados em impostos, R$66,00 ﬁcam
com a União; vinte e poucos, com os Estados, e os
Municípios, onde efetivamente os impostos são gerados, produzidos, é que ﬁcam com a menor fatia do bolo.
Esse é um sistema realmente que, em vez de...
Sinceramente, eu achava que tinha de ter recursos
nos Municípios, até porque seriam mais ﬁscalizados.
Município é menor. Então, nós temos que inverter. E
essa reforma tributária, quando feita, tem que levar em
consideração essa questão do chamado municipalismo.
Quando os prefeitos vêm para cá, eu percebo a
angústia, porque eles vão retornar aos seus Municípios
e ali não tem ninguém mais cobrado politicamente do
que o prefeito e o vereador, porque eles estão ali no
dia a dia com as pessoas.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que pode até soar
o discurso como mais uma preocupação, mas eu acho
que, a cada dia que passa, a situação dos Municípios
está-se afunilando, e nós, aqui, sobretudo no Senado,
temos que fazer esse enfrentamento, discutir essas
questões, porque elas estão lá na ponta. É claro que
a economia do País é, sem dúvida nenhuma, melhor.
Tem-se no rateio recurso maior, mas, do ponto de vista percentual, é muito injusta esta distribuição entre
União, Estados e Municípios.
Quero conceder um aparte ao Senador Cristovam
e, logo em seguida, ao meu amigo Mozarildo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, creio que o senhor traz aqui um assunto que
todos os anos a gente deveria trazer, e até não esperar
a vinda dos prefeitos. A relação entre governo federal,
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governo estadual e Municípios, no Brasil, tem que ser
redimensionada, tem que ser reorganizada. Vivemos
em um País onde o governo federal tem todos os recursos e os Municípios têm quase todas as responsabilidades. Pessoalmente, no meu envolvimento com a
educação, vivo insistindo – e gostaria de ver se não
encontro prefeitos com simpatia pela criação de uma
carreira nacional do magistério do professor. Quem
deve pagar o professor é o governo federal, não é o
pobre do prefeito. Primeiro, porque tem pouco dinheiro; segundo, porque é muito desigual a renda de uma
prefeitura para outra prefeitura. Nós condenamos o
professor de uma cidade pobre a ter um salário baixo,
e o do professor de uma cidade rica, se o prefeito quiser, pode ser alto. E aí as crianças padecem. Criança
quando nasce é, primeiro, brasileira; depois, da sua
cidade. Agora o prefeito é quem cuida dessa criança,
mas ele pode cuidar da criança – e a minha proposta
de federalização da educação é com descentralização
regional, local e gerencial –, no entanto, o professor
tem que ganhar o mesmo em todas as partes do Brasil. A qualidade da escola tem que ser a mesma em
todas as cidades, e não vamos pedir que os prefeitos
façam isso; não vamos pedir que um prefeito crie todas
as suas escolas em horário integral; pode fazer uma
ou outra até para dar exemplo, mas em todas não vai
conseguir. O Brizola foi o grande político da educação.
Ele conseguiu fazer sessenta Cieps no Rio de Janeiro.
Não ia fazer mais de jeito nenhum. Temos que fazer
com que governo federal assuma a responsabilidade
com educação. Veja que com a saúde já existe, apesar
de que é pouco dinheiro que se coloca para cada consulta do SUS, mas a gente não tem o SUS da educação. Acho que os prefeitos poderiam ser a vanguarda
disso. E quando vejo alguns prefeitos aí que não têm
dinheiro para pagar o piso, eu já tenho uma sugestão:
entregue a escola para o governo federal, que criou o
piso, para que o governo federal pague não só o piso,
pague o que se paga aqui em Brasília, com dinheiro federal. Eu fui Governador do Distrito Federal e todo mês
chegava aqui dinheiro do governo federal para pagar os
meus professores. Por que Brasília tem esse privilégio
e Axixá no Maranhão não tem – uma cidade com uma
renda per capita 25 vezes menor que a de Brasília?
Eu creio que está na hora de os prefeitos entenderem
que não só devem lutar por mais dinheiro, mas devem
lutar também para que o governo federal assuma certas
responsabilidades que ele não está assumindo hoje.
Temos trezentas escolas federais entre as 200 mil do
Brasil. Por que não podemos ter 200 mil escolas federais no Brasil administradas pelos prefeitos?
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Agradeço o aparte de V. Exª e concedo o aparte ao
Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Moka, durante o meu primeiro mandato e metade
deste segundo mandato, mas antes como Deputado
Federal, como constituinte, eu tenho discutido o SUS,
e a gente tem uma coisa consagrada: o SUS é um
modelo muito bom, bem idealizado, que precisa de
algumas atualizações, mas, no básico, precisamos
do quê – V. Exª, ainda há pouco, conversava comigo –? Primeiro, regulamentar essa inexplicável falta
de aprovação da regulamentação da Emenda nº 29,
que faz o quê? Diz qual é a responsabilidade de cada
ente: Município, Estado e governo federal, porque esse
eufemismo de União ﬁca um negócio meio complexo de a população entender. Então, não entendo por
que não querem regulamentar. Já faz um bocado de
tempo que está na Câmara. O primeiro passo é este:
regulamentar a Emenda nº 29 para deﬁnir as responsabilidades e os recursos. Segundo, há uma ideia aqui
apresentada pelo Senador Humberto Costa que é a
Lei de Responsabilidade Social, assim como a Lei de
Responsabilidade Fiscal, para que cada ente da Federação aplique, de fato, aquilo que foi determinado
em lei, e é preciso que isso seja cumprido com rigor.
Agora, também há a constatação de que faltam recursos para a saúde. Ora, então por que não tiramos
de algumas contribuições federais como é o caso da
Coﬁns e de outras contribuições? O Senador Cristovam está falando em federalizar. Realmente, o governo
federal cobra, até passa a responsabilidade para os
Municípios, mas não dá as condições. Então, basta ver
de onde sai o Fundo de Participação dos Estados e o
Fundo de Participação dos Municípios. Da cobrança,
como disse V. Exª, do imposto que o cidadão paga no
Município, do Imposto de Renda, do IPI que é pago
nesses Municípios e forma o grande bolo de onde
saem esses recursos. Quem é que ﬁca com a melhor
parte? É o governo federal. Então, é preciso acabar
realmente com essa ﬁgura hipertroﬁada do governo
federal. Não falo em União, porque esta, na verdade,
são os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, mas
quem ﬁca é o governo, que, além de ter dinheiro, gastar
mal, não ﬁscaliza. Aí está a comprovação da CGU: os
rombos bilionários que tem a Fundação Nacional de
Saúde. Então, acho que a receita está dada, já que falo
em Medicina: regulamentar a Emenda nº 29; aprovar
essa Lei de Responsabilidade Social, tirar recursos de
contribuições federais e, de fato, ﬁscalizar a aplicação
do dinheiro público.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Moka...
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Pois não, Ministro Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento. Considero que descentralização administrativa e desconcentração de poder são palavras-chaves da reforma do
Estado brasileiro. Queria dizer que, em 1988,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – ...
70% da arrecadação federal vinham de dois impostos:
o Imposto de Renda e o IPI. Eles eram repartidos, eram
base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados
e Municípios. O que ocorreu depois? Encolheu-se o IPI,
que era um grande imposto, um imposto realmente seletivo, um imposto não cumulativo, e se criou a Coﬁns,
uma série de impostos com o nome de contribuição, de
cuja receita Estados e Municípios não participam. De
modo que, a curto prazo, o caminho para atingir esses
objetivos estabelecidos por V. Exª é incluir a Coﬁns na
base de cálculo dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios. Muito obrigado, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Agradecendo o aparte dos Senadores que me honraram, termino, insistindo no início.
Amanhã, começa a Marcha dos Prefeitos. Srs.
Senadores e Senadoras, não há nada mais legítimo
do que nós, nesta Casa, acompanharmos, darmos e
hipotecarmos o apoio e a solidariedade, porque vou
terminar dizendo: o governo federal, o Estado, isso
tudo, é uma ﬁcção. As pessoas vivem, moram, trabalham e geram impostos nos Municípios. É um absurdo que, exatamente onde se gera o imposto, ele
retorne num menor valor, com um menor percentual.
Quero hipotecar o meu total apoio à Marcha dos Prefeitos, incluindo-me também naqueles que, ao longo
do tempo, aﬁnal de contas, ainda ontem estavam na
Câmara. A Câmara não teve a capacidade ainda de
regulamentar a Emenda nº 29, que, tenho certeza, vai
estabelecer exatamente a responsabilidade de aplicar
um percentual na saúde ...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS –
Fora do microfone.) – ... dos Municípios e dos Estados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Convido o Senador Wilson Santiago,
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente em exercício, Senador Cícero
Lucena, Senador Renan Calheiros, Senador Romero
Jucá, demais Senadores e Senadoras presentes, pro-
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ﬁssionais da imprensa, senhores e senhoras, trago a
esta tribuna, mais uma vez, um assunto que entendo
de signiﬁcativa importância para a segurança do cidadão brasileiro.
Todos nós acompanhamos o caso do Rio de Janeiro, das 12 crianças assassinadas, Senador Francisco Dornelles, a tragédia que comoveu toda a população brasileira. Naquele instante, todos ﬁcamos com
as mãos na cabeça procurando soluções e caminhos,
para, de fato, o Estado brasileiro dar uma resposta à
população em relação a um assunto que incomoda a
todos nós, brasileiros: a segurança pública.
Por essa razão, Sr. Presidente, movimentaram-se nesta Casa vários Senadores, em solidariedade.
Por exemplo, o Senador Renan Calheiros ocupou esta
tribuna, por um momento longo, para reapresentar
uma proposta de reativação da campanha nacional do
desarmamento; também o próprio Presidente Sarney,
que, na mesma linha, se posicionou com o apoio da
grande maioria dos companheiros desta Casa.
Quando o Ministro da Justiça, na última sexta-feira, seis, Ministro José Eduardo Cardozo, lançou a
nova campanha pelo desarmamento, nós já começamos a sentir que a mobilização desta Casa, Senador
Cícero Lucena, está dando resultado, quando, de fato,
o Ministério da Justiça, em nome do próprio Governo,
se mobiliza e lança uma nova campanha do desarmamento para contribuir com a diminuição da criminalidade em nosso Brasil.
Os dados são tristes.
Todos nós sabemos que a cada dia são assassinadas com arma de fogo, no Brasil, 94 pessoas. Então, é um número muito alto. É preciso, sim, mobilizar
toda a população brasileira, através de suas entidades
representativas e de todos os meios que contribuem
com a diminuição da violência e da criminalidade, para,
juntos, encontrarmos a solução para diminuir a criminalidade que tem incomodado todos nós brasileiros.
Começa a Campanha do Desarmamento mais
uma vez. Na outra campanha, houve uma redução
muito grande, Senador Cícero Lucena. Só para V. Exª
ter uma ideia, a cada 1% de aumento nas vendas de
armas no Brasil, há um aumento de 2% na criminalidade. Isso signiﬁca dizer que, se tivermos mais cuidado no que se refere à rigidez com a venda de armas,
com a Campanha do Desarmamento e, também, com
as punições que em determinados momentos são necessárias, nós teremos condições de diminuir essa
criminalidade e dar segurança à população brasileira.
Hoje, nossos ﬁlhos, nós próprios, todos nós, cada
cidadão brasileiro sai de casa e não tem certeza se
volta em paz, porque os crimes e a violência estão em
todos os recantos deste País. Até na zona rural, onde
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era uma raridade testemunhar ou comprovar a violência, estão assaltando os pequenos proprietários, estão
assaltando a população, fazendo com que os habitantes
das granjas e também das fazendas desabitem as suas
propriedades, em decorrência da insegurança que tem
ocorrido na grande maioria dos Estados brasileiros. A
Paraíba é um desses exemplos. Tem ocorrido muitos
fatos dessa natureza.
Por essa razão é que temos aqui de parabenizar
o Ministro da Justiça por lançar a Campanha do Desarmamento, como fez no último dia 6, para, a partir
daí, começarmos a encontrar soluções que contribuam com a diminuição da criminalidade em nosso País.
Então agradeço, Senador Cícero, pela tolerância
de V. Exª. Devemos, com certeza, retomar esse tema...
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– ...no que se refere à criminalidade em várias outras
regiões do País, mas o tempo, hoje, é insuﬁciente e
solicito a V. Exª a publicação do que escrevemos, para
que tenhamos condições, em outra oportunidade, de
voltar a discutir esse assunto e, com isso, contribuirmos para a diminuição da violência, da criminalidade
e também dar garantia, dar segurança ao cidadão brasileiro, já que é uma obrigação do Estado brasileiro.
Muito obrigado à V. Exª e obrigado a todos.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WILSON SANTIAGO.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, faz algum tempo que ninguém consegue andar tranquilo pelas ruas de nossas cidades,
mesmo em plena luz do dia. Quem é pai ou mãe sabe
do sentimento de apreensão e angústia quando nossos ﬁlhos saem sem a nossa presença, enfrentando
as ameaças cotidianas dos grandes centros urbanos.
Morre diariamente cerca de 94 brasileiros, em
média, por disparo de armas de fogo, segundo dados
veiculados na imprensa.
Todos os dias temos uma tragédia mais que duplicada, semelhante a que ocorreu bem recentemente
em uma escola de Realengo, no Rio de Janeiro.
Na última sexta feira, dia 06, o Ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, lançou uma nova campanha
pelo Desarmamento.
Neste ano o governo pretende encorajar a população portadora de armas de fogo a fazer a entrega dessas armas, dispensando a identiﬁcação do seu
proprietário, além do pagamento de uma indenização
entre cem e trezentos reais no prazo de trinta dias.
Outra novidade é a ampliação dos postos de coleta, que poderá ocorrer em igrejas e ONGs. Todos que
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tiverem armas em casa, mesmo que ilegais poderão
fazer a entrega.
Todas as armas coletadas serão destruídas.
Sr. Presidente, devemos avançar mais nesta luta,
encontrando meios eﬁcazes de acabar esse sentimento
generalizado de medo e insatisfação.
As doze vidas precoce e barbaramente destruídas na escola de Realengo nos deram a exata medida do perigo que corremos com o comércio livre de
armas. A continuidade da circulação de armas traz a
possibilidade concreta de que homicidas e sociopatas
tenham acesso facilitado aos instrumentos causadores
de tantas mortes e sofrimento.
As armas, Srªs e Srs. Senadores, devem ser de
acesso exclusivo às forças públicas de segurança. Para
isso, são treinados e capacitados soldados e policiais,
que, pelas regras do Estado Democrático de Direito,
têm a autorização legal para o uso da força, quando
necessário, e no exercício de sua proﬁssão.
O uso da arma pelo cidadão de bem como ferramenta de defesa, além de conﬁgurar um grave risco
devido aos recorrentes acidentes domésticos, é um
mito que devemos rechaçar. A verdade é que ninguém
estará mais seguro por portar uma pistola em casa.
Pelo contrário, Sr. Presidente, a posse da arma representa um risco ainda maior à integridade física desse
cidadão e de sua família.
Sim, por que em caso de roubo ou de qualquer
outro crime cometido à mão armada, os bandidos não
hesitarão em abrir fogo se constatarem que a vítima
possui uma arma, antes que ela possa utilizá-la. O
artefato, portanto, longe de intimidar o marginal ou
dissuadi-lo, em inúmeras situações, serve como real
indutor da violência por parte do agressor.
É o comércio livre de armas, Srªs e Srs. senadoras
e senadores, que municia os marginais e os maníacos,
engrossando as estatísticas das mortes violentas. Segundo dados coletados por um pesquisador do IPEA
e divulgados pelo jornal “Folha de S. Paulo”, a cada
1% de aumento nas armas disponíveis, sobe em 2%
o número de homicídios.
A questão é lógica e cristalina, Sr. Presidente.
Quanto maior o número de armas em nossa sociedade mais serão as mortes por elas provocadas. E
ao diminuirmos o seu montante, teremos, seguramente,
um número menor de tragédias e vítimas.
É por essa razão, simples e inatacável, que defendemos a realização de uma nova consulta popular
que autorize o Congresso a proibir o comércio de armas e munições no Brasil. Muita coisa mudou desde
a realização do último referendo sobre o Estatuto do
Desarmamento; a violência e o número de homicídios
por armas de fogo aumentaram exponencialmente e a
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população anseia por medidas que promovam a paz
em nossa Nação.
Atentem as Srªs e os Srs. para a gravidade da
situação. Desde o referendo, o número de armas comercializadas no Brasil dobrou, chegando a 120 mil
unidades por ano. Estima-se que metade delas esteja
sendo desviada para a ilegalidade, armando bandidos
e homicidas. O resultado dessa equação todos nós
conhecemos dos noticiários policiais.
Não estou aqui dizendo, Sr. Presidente, que a
proibição legal do comércio de armas terá o condão de
acabar com todos os nossos problemas de segurança
pública. Sabemos que mecanismos outros, e de profunda densidade, desencadeiam a questão da violência,
complexa por natureza. Mas estou convicto de que o
desarmamento geral é um primeiro e fundamental passo para a redução dos níveis de violência em nosso
País, possibilitando uma política de segurança mais
equilibrada e efetiva, que proteja o cidadão de bem.
Só há um meio de enfrentar o problema da violência no país, que é cortando o mal pela raiz.
Os meninos e as meninas de Realengo tiveram
seus sonhos e seus futuros alvejados por uma arma
comprada com extrema facilidade por seu algoz. O
nosso dever, agora, é diminuirmos as chances de que
outras armas, acessadas com a mesma facilidade, destruam mais vidas inocentes em nosso País.
Diga não às armas! Diga sim à paz!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – V. Exª será atendido, conforme o Regimento.
Será transcrito nos Anais da Casa o pronunciamento,
na íntegra, de V. Exª.
Pela ordem dos inscritos, tem a palavra o Senador Lindbergh Farias, por 20 minutos e, em seguida,
o Senador Dornelles, pela Liderança.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Cícero Lucena, Srªs e Srs.
Senadores, volto a esta tribuna para falar do mesmo
assunto que me trouxe aqui sexta-feira passada, Senador Dornelles, assuntos que precisam ser repetidos.
Quero começar a discutir aqui sobre as medidas
provisórias. Falei aqui sexta-feira, mas faço questão de
repetir no dia de hoje porque vamos ter uma sessão, na
próxima quarta-feira, na Comissão de Constituição e
Justiça, muito importante para os destinos desta Casa.
Primeiro, devo voltar um pouco ao início desta
Legislatura. Vários Senadores da base governista ocuparam a tribuna – lembro do Senador Walter Pinheiro
e de outros – para reclamar do processo das medidas
provisórias, que estavam chegando aqui ao Senado
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nos últimos dias, sem que houvesse tempo de o Senado fazer uma discussão, de emendar. E me lembro
que, daquele movimento que juntou Senadores da
oposição e Senadores da base governista, surgiu a
PEC do Presidente Sarney, que tentava organizar a
relação entre o Senado e a Câmara dos Deputados.
Dar um prazo à Câmara, um prazo ﬁxo de 55 dias. O
Senado entraria depois. Volta à Câmara nos 10 dias,
se houver emendas por parte deste Senado Federal.
Essa PEC do Presidente Sarney foi para a CCJ.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o Senador Aécio Neves virou Relator e apresenta um outro projeto.
Quero aqui, sinceramente, dialogar com a oposição, Senador Renan, Senador Francisco Dornelles.
Acho que há espaço para o entendimento. Acho que
há espaço para construir um projeto que signiﬁque o
projeto do Senado Federal. Nenhum Senador da base
governista quer estar atuando no Parlamento, no Senado Federal, sendo obrigado a votar medidas provisórias no último dia. Como na última sessão, quando
não foi confortável para nenhum Senador desta Casa
votar uma medida provisória que versava sobre 8 itens
distintos, sem nenhuma relação um com o outro.
Então, é hora de esta Casa, à luz, inclusive, de
uma nova correlação de forças, mostrar que o Governo tem uma base, uma maioria parlamentar folgada. É
hora de este Senado Federal discutir um projeto que
uniﬁque a Casa.
Infelizmente, o projeto do Senador Aécio Neves
não consegue atingir esse objetivo, mas nele há pontos
importantes. E não conseguiu atingir esse objetivo por
quê? Faço questão de ressaltar dois pontos que, para
nós, são inegociáveis. O primeiro é a eﬁcácia imediata da medida provisória, e projeto do Senador Aécio
Neves retira essa eﬁcácia imediata.
O Senador José Pimentel, quando apresentou
o seu substitutivo falava sobre o Plano Real. A medida provisória que criou o Plano Real não poderia ter
existido se não tivesse aquela eﬁcácia imediata. Então,
esse é um ponto, para nós, inegociável.
O outro ponto é a criação de cargos por projetos
de lei. A organização administrativa é do Governo Federal. Eu, inclusive conversando com o Senador Aécio
Neves, pensei que se o Senador Aécio Neves virasse
Presidente da República, ele iria demorar uns 8 meses
para conseguir dar um contorno administrativo à gestão
que ele teria de conduzir à frente da Presidência da
República. Não é assim em canto nenhum. Falo isso
com toda tranquilidade.
No caso de Minas Gerais, a Lei Delegada dá direito, por decreto, a haver reforma administrativa, e digo
que é correto, não acho equivocado. Agora, querer que
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se faça mudanças, todas as mudanças administrativas,
por projetos de lei não é viável.
Então, esses são os dois pontos que eu acho
inegociáveis, mas estamos abertos a vários outros.
Eu concluo esse trecho da minha fala, Sr. Presidente, dizendo que nós temos de incorporar os avanços
que ocorridos na Câmara dos Deputados.
A doutrina Temer, que livra os pontos que não
são passíveis de medida provisória do trancamento
de pauta. Vamos aproveitar isso e colocar a doutrina
Temer também. Acho que as emendas deste Plenário,
do Plenário da Câmara não podem versar sobre outro
assunto senão aquele referido pela medida provisória.
Estamos abertos a discutir o que seria essa relação com a Câmara dos Deputados. Se existir, por
parte da oposição, algum aperfeiçoamento à ideia do
Presidente Sarney, estaremos abertos. Vou trabalhar
até quarta-feira nesse sentido. Eu e o Senador Vital do
Rêgo, do PMDB da Paraíba, estamos trabalhando numa
proposta que passe por essa lógica do entendimento.
Nós não podemos jogar fora o esforço que houve
de todos os Parlamentares desta Casa, no discurso
uniﬁcado de fortalecimento do Senado Federal. Disso
ninguém abre mão. Essa não é uma bandeira só dos
Senadores da oposição. É uma bandeira dos Senadores desta base governista, que querem este Senado
mais forte. E eu sei inclusive que, se nós conseguirmos uniﬁcar uma proposta sobre medida provisória,
nós vamos fazer uma grande batalha. Nós sabemos
que, se não existir pressão por parte desta Casa – e
eu digo que é nosso papel, inclusive, pressionar o Governo a fazer, a construir essa mediação com a Câmara dos Deputados –, muito diﬁcilmente nós sairemos
da estaca zero. A Câmara está numa situação muito
confortável, enquanto nós, na posição desvalorizada
de ter que analisar medidas provisórias no último dia.
Eu acredito no entendimento e vou trabalhar com
todas as forças para que a gente chegue a um acordo
até a próxima quarta-feira.
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador, Lindbergh Farias, quero cumprimentá-lo
pelo propósito de contribuir para que haja esse diálogo,
no sentido de nós avançarmos no que diz respeito à
tramitação de medidas provisórias. Tem sido algo que
foi objeto de análises muito críticas por parte de nós do
Partido dos Trabalhadores, quando éramos da oposição,
sobre a maneira como o Governo aqui se utilizava tanto
de medidas provisórias, assim como também tem sido
objeto de críticas por parte da oposição sobre como
é que antes o Governo Lula, hoje a Presidenta Dilma,
utiliza das medidas provisórias. Dessa experiência,
acho que nasce um caminho de bom senso, que me
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parece justamente o que V. Exª está propondo, tendo
em conta a proposição feita pelo Senador Presidente
José Sarney, assim como a proposição alternativa encaminhada pelo Senador Aécio Neves. Ambas estão
tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, e
acredito que o propósito enunciado por V. Exª de chegarmos a um bom entendimento que reﬂita o consenso
entre nós signiﬁcará um fortalecimento do Senado e
do Congresso Nacional. Meus cumprimentos.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Eu agradeço a V. Exª e encerro este ponto dizendo justamente isso que V. Exª aﬁrmou no seu aparte.
Quero deixar claro aqui que os Senadores, e tenho
conversado com vários da base do Governo, todos
nós queremos encontrar um ponto que traga o fortalecimento desta Casa. E é por isso que eu apelo para
a Oposição. Passar do ponto, talvez num projeto do
Aécio, invés de ajudar pode atrapalhar esse esforço.
De nada vale um projeto entrar na Câmara dessa forma. Se nós não conseguimos fazer alguma coisa, de
forma unitária, eu penso que podemos estar perdendo
uma grande oportunidade.
Sr. Presidente, eu quero falar aqui sobre o segundo tema, que é a inﬂação. Há uma preocupação por
parte do Governo, da nossa parte aqui, que o debate
da inﬂação e alguns anúncios que são feitos não crie
uma falsa expectativa com relação ao futuro e acabe
ampliando a pressão inﬂacionária em relação a esses
preços no futuro, pequenas indexações, não é?
É claro que a notícia da última sexta-feira, e os
jornais deram com todo destaque, é que a inﬂação
passa do teto, da meta 6,51%. Olha, o teto da média
é 6,50%, mas como bem falou o Ministro Mantega e o
Presidente do Banco Central, a avaliação que se faz
é de janeiro a dezembro.
Mas o que eu quero dizer? É que apesar de termos passado esse teto da meta, todos os números
mostram que a economia começa a desacelerar e que
a inﬂação do mês de maio já vai ser diferente.
Falo isso porque é preciso tranquilizar as empresas, as pessoas, e isso é fundamental. Ou seja, a
gente está olhando do retrovisor, estamos olhando a
inﬂação passada, mas a inﬂação de maio já deve ﬁcar
algo em torno de 0,4%, o que trabalha na lógica do
centro da meta que é 4,5%.
É por isso que quero trazer aqui esta leitura. Primeiro, a expectativa do mercado para o IPCA caiu. Era
6,37% e caiu para 6,33%. Caiu por quê? Por que caiu
a expectativa da inﬂação do mercado? Por que caiu?
Na verdade, a inﬂação de abril, a expectativa era
de que fosse 0,85%. A inﬂação foi menor que a esperada no mercado. Foi 0,77%. Dessa inﬂação, vale dizer,
boa parte foram dos combustíveis e o problema do
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álcool. Só do preço dos combustíveis... Os combustíveis apresentaram 39% da variação do indicador em
abril. Há, agora, a diminuição, a queda do preço das
commodities.
Quero trazer aqui outras avaliações. Na semana
passada, a Febraban divulgou pesquisa que aponta o
arrefecimento do crédito, como resultado da ação do
Governo. Em outras palavras, caiu o número de empréstimos, porque o Governo tirou dinheiro da praça.
Menos crédito signiﬁca vendas menores e espaço reduzido para aumento de preços.
Na semana passada também, a Confederação
Nacional do Comércio informava que os lojistas estavam um pouco mais desanimados com as perspectivas de venda, enquanto o Dieese dizia que o custo de
vida no Estado de São Paulo subira em abril menos
do que em março. O mesmo Dieese tinha divulgado
um dia antes que, em abril, o preço da cesta básica
caíra em 14 das 17 capitais do País. Números da equipe econômica que chegaram à Presidenta já tinham
mostrado que, no primeiro trimestre, o preço da cesta
básica inclusive recuara.
Outros dados conhecidos nos últimos dias sustentam que o otimismo do Governo é a queda de um tipo
de índice de inﬂação que o IBGE tem apenas para o
empresariado: a previsão da Associação Comercial de
São Paulo de que a venda no dia das mães vai crescer um pouco menos do que uma estimativa idêntica
de uma associação de montadora. Ou seja, Ministro
Dornelles, temos análises que mostram a tendência
de regularização desses preços agora aqui em maio.
Vou citar aqui depoimentos do mercado.
No jornal O Estado de S. Paulo de sábado, Elson
Teles, economista da Máxima Asset, fala que o IPCA
de maio deve ﬁcar entre 0,45% e 0,50% e o de junho
deve cair para 0,2%
O economista Flávio Combat, da Concórdia Corretora, também espera o IPCA menor em maio, de
0,45%, que seria resultado da política monetária restritiva adotada pelo Banco Central. “A pressão do álcool
e da gasolina tende a diminuir. Alimentos e bebidas
devem subir também menos.”
Além dos combustíveis, o Professor de Economia,
Luiz Roberto da Cunha, da PUC-RJ, aposta em redução
da pressão dos artigos de vestuário e dos remédios.
Ele espera uma inﬂação em torno de 0,5 % para maio.
Agora, aqui, o senhor que é Professor da Fundação Getulio Vargas, Diretor da Fundação Getúlio Vargas,
hoje o coordenador de análises econômicas da FGV,
Salomão Quadros, também diz que a inﬂação segue
o caminho da desaceleração. Na avaliação de Salomão Quadros, a desaceleração consecutiva do IGPI-DI (Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna),
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demonstra que o IGP (Índice Geral de Preços), passo a
passo, siga o seu caminho da desaceleração. Ou seja,
o mercado e o Governo, todos os analistas passam a
fazer essa avaliação: a partir de maio, a inﬂação cai,
deve ﬁcar entre 0,4% e 0,5% por mês.
Qual o problema? É que a inﬂação em junho, julho e agosto do ano passado foi perto de zero. Então
nós vamos ter até o ﬁnal de agosto a média acumulada dos últimos 12 meses subindo. O que não signiﬁca
dizer que a inﬂação está subindo. A inﬂação já está no
ritmo adequado. Esse 0,4%, 0,5% dialoga já claramente
com o centro da meta.
Então, é um debate que nós, Senadores, formadores de opinião, temos que fazer: acalmar os mercados, mostrar às pessoas, às empresas, aos pequenos
comerciantes que não existe essa lógica da indexação dos preços, não existe essa pequena indexação
de preços, que nós estamos no caminho correto, no
caminho acertado. Por isso eu faço questão de subir
aqui a esta tribuna.
Trago também uma discussão. Eu tenho citado
tanto o Valor Econômico e tenho citado muito a jornalista Cláudia Safatle. Citei na semana passada na
Comissão de Assuntos Econômicos, mas quero citar
hoje Senador Dornelles, um trecho dessa avaliação,
que diz que o pior da inﬂação já passou ao referir-se
ao cenário econômico internacional.
Um trecho dessa matéria da Cláudia Safatle:
O cenário internacional continua incerto e, na semana passada, ocorreu um fato
curioso. Após reunião do Banco Central Europeu, que decidiu pela manutenção da taxa
de juros em 1,25% ao ano, o presidente da
instituição Jean-Claude Trichet, declarou que
o BCE está incorporando a situação de taxa
de câmbio em suas análises [não apenas a
inﬂação, está incorporando a taxa de câmbio
em suas análises.] Fez isso após uma iniciativa incomum, ler em voz alta as declarações
recentes do presidente do Federal Reserve
Bank, Ben Bernanke.
A valorização de 9% do euro frente ao
dólar estaria na raiz do adiamento da elevação
dos juros da Zona do Euro, depois do aumento
de 0,25 ponto percentual na reunião do BCE
em abril. Apreciação que decorre da montanha de dólares que o governo americano está
jogando no mundo, inundando a liquidez internacional e depreciando a sua moeda.
As palavras de Trichet chamaram a atenção de alguns economistas brasileiros, pois
coincidem exatamente com o que o ministro
da Economia, Guido Mantega, tem dito. Con-
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ferem também com os argumentos do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini,
de que a questão cambial hoje é inﬂacionária.
Na medida em que o imenso ﬂuxo de dólares
que entra no país gera expansão do crédito e
alimenta a demanda, ela acaba neutralizando os efeitos das políticas monetária e ﬁscal.
Chama atenção, também na mesma linha, o presidente do Banco Central Europeu, dizendo que nas
análises, além de inﬂação, estão levando em conta o
câmbio. O presidente, o economista-chefe do Fundo
Monetário Internacional, Olivier Blanchard, diz que os
bancos centrais, no pós-crise ﬁnanceira internacional,
deveriam cuidar não só da inﬂação, mas da estabilidade ﬁnanceira, do hiato do produto e da taxa da câmbio.
Para isso, teriam que usar uma caixa de ferramentas
mais diversiﬁcada do que apenas os juros, que incluam medidas prudenciais, intervenções no câmbio e
controles cambiais.
Por que falo tudo isso, Sr. Presidente? Quero
me dirigir à conclusão desse meu artigo. Acho que ﬁz
saudação ao Banco Central, porque acho que o Banco Central está fazendo um aperfeiçoamento de sua
política. Em vez de dizer “aumentou a inﬂação, sobe
taxa de juros”, como se fosse tudo inﬂação de demanda, pela primeira vez, estava expresso no relatório trimestral de inﬂação a análise das causas da inﬂação.
E eu vejo o Governo atuando de forma uniﬁcada, como agora na questão do álcool. A composição
do álcool na gasolina era de 20% a 25%, e o Governo
diminuiu para 18%, e não será preciso utilizar, pois a
safra, a produção já está sendo restabelecida. Essa
não foi só uma ação do Banco Central. Ou seja, foi do
Governo como um todo, trabalhando como um guardião contra a inﬂação.
Falo dessa medida. Em relação ao próximo ano,
o Ministério das Minas e Energia diz que a ANP passa a controlar a questão do etanol e a Petrobras vai
aumentar a sua participação no mercado de 5% para
15%, ou seja, o Governo está usando várias medidas.
E ressalto aqui a questão ﬁscal. Muita gente não
acreditava. Dizia: “Ah! Cadê a tal consolidação ﬁscal”?
O Governo vai mesmo fazer um aperto ﬁscal. E vale
dizer: o superávit divulgado na semana passada foi
de quarenta bilhões em três meses. Superou a meta
do quadrimestre. Mostra que nós vamos atingir com
folga a meta estabelecida de superávit primário. E ai
qual é a minha conclusão? A minha conclusão é ir no
caminho de que o nosso Senador Francisco Dornelles
está tentando falar aqui nesta Casa, há muito tempo,
em todas as intervenções, que é: de que vale apenas
aumentar a taxa Selic desses itens...
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(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
... desses itens que compõem o IPCA, como serviços,
preços monitorados? Os serviços interferem apenas
em 23%. De que vale aumentar 1% da taxa Selic, que
signiﬁca um custo ﬁscal de mais 10 bilhões? Problemas para o câmbio.
Em algum momento teve efeito, sim, no controle
da inﬂação. Por quê? Porque aumentava a taxa Selic,
derrubava o câmbio pela pressão dos preços dos produtos importados. Isso não funciona mais, o câmbio já
está lá embaixo. Essa pressão dos produtos importados
é um fato existente no dia a dia da nossa economia.
Então, eu acho que cada vez mais este é um debate que tem ser feito na sociedade: o impacto real do
aumento da taxa Selic no controle da inﬂação. O que
0,25% interfere em mais de...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB. Fazendo soar a campainha.) – Senador
Lindbergh Farias já é a quinta vez que eu prorrogo o
prazo de V. Exª.
O SR. LINDBERG FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço a V. Exª pela tolerância e vou encerrar o
discurso desta forma: eu acho que o Governo está no
caminho certo; o Governo fez o que tinha que fazer,
não se apavorou; com paciência e prudência, o que
estão chamando de gradualismo, enumerando tanto
no combate à inﬂação... Com preocupação de não derrubar a economia. Acho que estamos acertando. Os
índices que vão aparecer em maio vão mostrar isso,
que a política está correta. Errado seria ter dado uma
grande pancada na taxa Selic, ter derrubado o crescimento do nosso País.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância
de V. Exª.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Obrigado, Senador Lindbergh Farias.
Com a palavra o Senador Renan Calheiros, pela
liderança, por permuta com Dornelles. (Pausa.)
Com a gentileza entre um e outro, ﬁca um apontando para o outro. Ou Dornelles ou Renan assuma a
tribuna. (Pausa.) Então, Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu queria,
cumprimentar o Senador Lindbergh Farias pela grande
análise que fez da situação ﬁnanceira e econômica do
País, mostrando muita competência e um conhecimento profundo da situação do País. O Senador Lindbergh, Sr. Presidente, é aquele Senador que tem dezoito
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anos de idade e quinhentos de sabedoria, porque já
chegou aqui sabendo e, a cada dia, ele demonstra um
conhecimento maior dos problemas do País. Parabéns,
Senador Lindbergh.
Sr. Presidente, o sentimento nacional é o somatório dos sentimentos locais. Afonso Arinos dizia, com
muita propriedade, que o regionalismo é a forma mais
pura de patriotismo e que aquele que não ama o seu
Município e o seu Estado nunca vai amar o seu país.
Faço essa citação para me referir às associações comerciais. Nenhuma entidade de classe tem maior capilaridade que as associações comerciais. Pode-se
encontrar uma cidade, um distrito onde não existe um
posto de saúde, onde não existe uma escola, onde
não existe uma delegacia policial, mas nunca vai se
encontrar um distrito ou uma cidade onde não exista
um estabelecimento comercial. E, quando aparece
um segundo, logo é criada uma associação comercial.
As associações comerciais estão presentes nos mais
distantes rincões do País. Elas conseguem, com isso,
ter uma capilaridade nacional que as fazem presentes
na discussão de todos os problemas do País. Temos,
hoje, em cada Município, uma associação comercial;
em cada Estado, uma federação de associações; e,
no País, a Confederação das Associações Comerciais.
E não posso falar em associação comercial sem
me referir à Associação Comercial do Rio de Janeiro,
que tem participado ativamente dos mais importantes eventos da história do País nos últimos duzentos
anos. Seus dois séculos de atividades ininterruptas a
credenciam como fórum privilegiado de discussões
democráticas e independentes.
A Associação Comercial do Rio de Janeiro tem
ajudado o Rio a mudar e a retornar o seu crescimento
e a sua liderança.
Rui Gomes de Almeida, Ruy Barreto, Amaury
Temporal, Manoel Protásio, Humberto Mota, Arthur
Sendas, Marcílio Marques Moreira, Olavo Monteiro de
Carvalho, José Luiz Alquéres são nomes que engrandeceram a presidência da Associação.
Em eleição realizada na última semana, a Associação Comercial do Rio de Janeiro elegeu Antenor
Gomes de Barros Leal para ocupar a sua presidência.
Trata-se de empresário altamente qualiﬁcado,
com grande liderança, com grande capacidade de trabalho, que tem o dom de somar, de aglutinar, próprio
das pessoas que têm grandeza. Atualmente, ocupa o
cargo de Presidente do Sindicato das Indústrias de Trigo dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
É Vice-Presidente da Associação Brasileira de Trigo e
Vice-Presidente da Firjan.
Estou certo de que Antenor, na presidência da
Associação Comercial do Rio, vai fazer um grande
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trabalho, digno e compatível com a sua competência
e com a história do órgão que vai presidir.
Também na semana última, o Dr. Humberto Mota
foi eleito Presidente do Conselho Superior da mesma
associação.
A vida de Humberto Mota é uma sequência de
vitórias. Iniciou sua carreira proﬁssional na Brascan
como assistente da Presidência, chegando ao cargo
de Vice-Presidente Executivo e Presidente da Brascan
Participações.
Em maio de 2011, foi escolhido Personalidade
Cidadania 2011, prêmio concedido pelo Centro de Informações das Nações Unidas, Associação Brasileira
e Folha Dirigida. Na área governamental, foi Secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro,
Presidente dos Correios e Telégrafos, Assessor Especial do Ministro da Fazenda, Presidente do Plano
Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, Fundador e
Presidente da Agência Rio, Presidente do Conselho
de Administração da Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, a cidade e o Estado do Rio de
Janeiro estão, pois, de parabéns pela eleição de Antenor de Barros Leal para a presidência da Associação
Comercial e de Humberto Mota para a presidência do
Conselho Superior da mesma entidade.
Como Senador pelo Estado do Rio de Janeiro,
desejo cumprimentar a Associação Comercial do Rio
de Janeiro e prestar minhas homenagens aos dois
ilustres e preclaros Presidentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Obrigado, Senador Dornelles.
Com a palavra o Senador Mozarildo, pela ordem
dos inscritos. Depois, o Líder Renan Calheiros.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Cícero Lucena, Srªs
e Srs. Senadores, ﬁco muito feliz em fazer este meu
pronunciamento hoje estando aqui no plenário o Deputado Lira Maia, ex-prefeito de Santarém e um dos
líderes do movimento pela redivisão territorial do Pará
com a criação do Estado de Tapajós no oeste do Pará,
uma área rica, porém com um povo sofrido em função
da falta de assistência, da distancia que existe entre
a capital do Estado, Belém, e essa região onde está
Santarém, Altamira e tantos outros Municípios.
Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que tenho
muita responsabilidade, vamos dizer assim, na proposta da convocação do plebiscito para que a população
diga se quer ou não a redivisão territorial do imenso
Estado do Pará, cuja área corresponde aos sete Estados do sul e sudeste juntos.
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E por que me envolvi nessa discussão? Primeiro,
como Deputado Federal, Constituinte, um dos debates
importantes da Constituinte foi a redivisão territorial
do País. Existiram inúmeras propostas de redivisão
territorial do País e apenas três foram acatadas: a
transformação de Roraima e Amapá em Estados, o
que não implicava uma redivisão porque redivididos
já estavam, separado Roraima do Amazonas e separado do Pará o Amapá já estava, mas na condição de
Territórios Federais, de fato se criou mesmo um novo
Estado, que foi o Estado de Tocantins.
Eu sempre cito como exemplo tanto Mato Grosso
do Sul quanto Tocantins como modelos de prosperidade tanto da parte que se desmembrou como da parte
que ﬁcou remanescente, isto é, do Estado de origem.
É o caso do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. É
o caso de Tocantins e de Goiás, mas é o caso também
de Rondônia, que inicialmente passou pela situação
de Território Federal e que foi transformado em Estado
em 1981, antes da Constituinte, portanto. Foi o caso do
Acre – área que a Bolívia contestava, argumentando
que era sua, – que, pelo heroísmo de muitos brasileiros foi, por um tratado internacional, um acordo, anexado ao território brasileiro e transformado em Estado
somente em 1962, depois de passar décadas como
Território Federal.
A última redivisão territorial que aconteceu no
País foi em 1988. E a atual Constituição tem um artigo que criou uma comissão para estudar a redivisão
territorial do País. Essa comissão tinha um prazo para
atuar. Atuou e concluiu pela importância e necessidade da criação do Estado do Tapajós e de mais dois
territórios federais.
Estudos já existem bastantes. Como isso nunca
evoluiu, Senador Cícero, quando eu cheguei ao Senado – fui eleito Senador em 1998 e assumi em 1999
–, logo em março de 1999, apresentei três projetos
de decreto legislativo propondo a redivisão dos três
maiores Estados do País: do Amazonas, que é maior
do que os sete Estados do Sul e do Sudeste juntos,
do Pará, que é igual em área, e de Mato Grosso, que
é um pouco menor apenas.
Pois bem, vamos nos ﬁxar no projeto que, corrigindo o que disse, convoca o plebiscito, e não cria
o Estado, para que a população diga se quer ou não
quer a criação do Estado.
Apresentei o projeto em março de 1999 e em outubro de 1999 do mesmo ano o Senado o aprovou, por
unanimidade. Senador Cícero, é aprovar uma consulta
popular. Se o povo disser que quer a redivisão, aí começa-se a elaborar o projeto de lei complementar, que,
este sim, vai instituir o Estado. Mas procura-se inverter.
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Ora, apresentei aqui em 1999, foi aprovado no
mesmo ano e foi para a Câmara em 2000. São doze
anos. Desde a apresentação do projeto até agora, são
doze anos que esse projeto está em discussão. Discutindo o quê? Se o povo tem ou não tem o direito de
falar. Como manda a Constituição, quando se tratar
de desmembramento da área do País, seja para criar
território federal, seja para criar Estado, tem que ser
ouvida a população. Por que não autorizar? Nós, que
somos representantes dos Estados, e os Deputados,
que são representantes do povo, vamos impedir que
o povo seja ouvido, como se fôssemos nós os detentores da sabedoria, para saber se convém ou se não
convém?
Eu ﬁco assustado porque, quando apresentei
esse projeto aqui, houve uma campanha misteriosa
na imprensa nacional contra a criação dos Estados.
Agora, só porque foi aprovado na Câmara o projeto de
convocação do plebiscito para Carajás e aprovou-se o
de Tapajós, que vai voltar para o Senado porque houve
a inclusão de outros Municípios... Na verdade, durante
esse tempo, foram criados novos Municípios naquela
área e eles precisam constar na relação de Municípios
que vão compor o possível Estado do Tapajós.
Agora já começam as argumentações. Eu ouvi,
para minha tristeza, um dia desses, num grande canal
de televisão, o apresentador dizer assim: “ah, serão mais
deputados estaduais, mais deputados federais, mais
senadores e mais governadores para onerar o erário
público”. Mas não disseram que serão mais médicos,
mais professores, mais policiais, mais juízes, mais escolas, mais hospitais, maior atenção com aquela população, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o meu
Estado, Roraima, que é o menorzinho da Federação.
Antes, como território, nós tínhamos um juiz aqui
e acolá, que era juiz do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, que ia para lá e que passava mais tempo fora
de Roraima que em Roraima. Então, a população ﬁcava
desassistida da Justiça, o Governador era nomeado,
nós não tínhamos universidade... Criado o Estado, hoje
nós temos um Poder Judiciário forte, composto por sete
desembargadores e mais de quarenta juízes. A população tem, portanto, assistência, defensoria pública, promotoria, uma universidade federal, um instituto federal
de educação, ciência e tecnologia, uma universidade
estadual, seis outras instituições de curso superior,
para uma população de quinhentos mil habitantes. E o
Tapajós tem quase dois milhões de habitantes. Então,
por que pensar que o Tapajós é inviável como Estado e
que vai apenas ter mais deputados e mais senadores?
É bom que a gente discuta. Depois de aprovada
a convocação do plebiscito, que a gente discuta, sim.
Tem gente que entende que é nociva, que não é boa,
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e tem gente que entende que é boa. Agora, quem tem
que falar é a população do Pará. Não são os iluminados de São Paulo e do Rio que vão dizer que isso não
serve para o Brasil. Não é verdade! Porque o que nós
temos que convir é que o dinheiro federal que vai para
esses Estados continuará o mesmo. É o dinheiro que
é arrecadado do imposto do cidadão que mora nos
Municípios que irão compor o Estado do Tapajós e é
o dinheiro do cidadão que mora nos Municípios que
irão compor o Estado do Carajás, que hoje formam o
Estado do Pará como um todo. Não se vai acrescentar
dinheiro, não. Mas, se se acrescentasse, se estaria investindo na qualidade de vida daquela população que,
se é distante da própria capital, Belém, imaginem o
quanto o é dos grandes centros do Brasil.
Fora isso, não se diz também que algum dos
Estados de onde foi desmembrada uma área tenha
perdido alguma coisa. Goiás não perdeu, o Mato Grosso não perdeu, o Amazonas e o Mato Grosso, com o
surgimento de Rondônia, não perderam. Pelo contrário, porque concentraram suas ações em uma área
territorial menor.
No Pará, vão continuar as universidades. As maiores estão todas em Belém. As fábricas, a sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia é em
Belém, a sede do Banco da Amazônia é em Belém.
Belém não vai perder a importância, até porque é uma
cidade bonita, que tem um turismo pujante e que tem
uma produção boa com os Municípios que compõem
o seu entorno todo.
Então, não é ruim para ninguém: não é ruim para
Belém e os Municípios que vão continuar compondo
o Estado do Pará, não é ruim para os Municípios que
vão compor o Estado do Tapajós e não é ruim para os
que vão compor o Estado do Carajás. Se não é ruim
para eles, por que vai ser ruim para o Brasil? Por que
vai ser ruim para o Brasil? “Ah, porque vai aumentar
no número de Deputados Federais”. Isso é ruim? Por
acaso, pagar mais por uma democracia é ruim? Agora,
vamos ver se não é bom ter mais professores, mais
policiais, mais médicos, mais justiça nessas regiões.
Lógico que é.
Então, não consigo entender que não queiramos
cumprir o que manda a Constituição, que é o que?
Uma das ﬁnalidades precípuas da República é eliminar
desigualdades regionais. Vamos eliminar desigualdade regional com esse mapa que temos, em que três
Estados da Federação são mais de 50% do tamanho
do Brasil? Não tem sentido.
Aí, alguém, também articulando na imprensa, não
me lembro se no jornal ou na televisão, disse: “ah, mas
nos Estados Unidos há estados imensos também”. Mas
a maioria não é. Quem olha o mapa dos Estados Uni-

MAIO14679
2011

Terça-feira 10

dos vê que os Estados são traçados na régua, porque
se preocupou ali com o desenvolvimento harmônico
do País. Se desprezarmos o Alasca e considerarmos
realmente só a parte dos Estados Unidos abaixo do
Canadá, veremos que lá há 50 Estados em uma área
igual à nossa, com uma população um pouco maior
do que a nossa.
Então, não há porque discutirmos... Acho que
devemos discutir na hora da aprovação. Depois de
aprovada a convocação do Município, devemos, sim,
ter uma discussão de alto nível envolvendo toda a
população do Estado do Pará, com aqueles que são
contra mostrando fatores contrários e aqueles que são
a favor mostrando os fatores positivos. E quem vai decidir? O povo. Não vai ser esse ou aquele Deputado,
nem esse ou aquele Senador.
Então, não há o argumento de que não tem viabilidade econômica, porque não há um caso de redivisão territorial que tenha dado e que tenha sido reincorporado... Aconteceu apenas que, na Constituição
de 1946, territórios criados por Getúlio Vargas, como
Ponta Porã e Foz do Iguaçu, foram reincorporados por
decisão política, porque o Paraná e outros Estados não
queriam a redivisão. Mas, na verdade, dos que, de fato,
foram redivididos, todos se deram bem, tanto o Estado
do qual nasceu o novo Estado quanto o novo Estado.
Portanto, quero dizer que estou à disposição, Deputado Lira Maia, para o bom debate, para o debate
desapaixonado.
Podem perguntar o que tem a ver um Senador
de Roraima com uma questão do Pará? Primeiro, somos Senadores da República, eleitos por um Estado
– tenho orgulho de ser eleito pelo Estado onde nasci –, mas sou Senador da Amazônia. Não entendo o
desenvolvimento do meu Estado sozinho sem ver o
desenvolvimento da Amazônia.
Nesse caso dos Tapajós, existe um Município,
chamado Oriximiná, que faz fronteira com o meu Estado. O que faz fronteira com o meu Estado? É a parte abandonada do Município de Oriximiná. Por quê?
Porque nem o Estado nem o Município têm condições
de prosperar.
Nesse Município, temos uma área próspera de
mineração chamada Trombetas. Teríamos uma estrada que parou na fronteira com o Pará, lá em Caroebe,
que poderia prosseguir até Trombetas. Temos também
um porto muito importante, do ponto de vista ﬂuvial,
para também termos um intercâmbio comercial com
a parte pobre do Estado de Roraima.
Então, é bom para o Tapajós, é bom para Roraima, é bom para a Amazônia e é bom para o Brasil.
Quero, portanto, analisando que, possivelmente
ainda esta semana, o Projeto voltará ao Senado, va-
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mos fazer aqui realmente um acompanhamento para
que possa ser aprovado sem mais delongas, porque
o povo daquela região está esperando por esse plebiscito há doze anos.
Repito: para todos aqueles que são contra que
quem vai decidir é o povo. Os que são contra vão ter
oportunidade, na campanha do plebiscito, de dizer por
que são contra, de mostrar dados reais de que realmente a situação desses Estados é inviável, prejudicando
o Estado-mãe ou o Estado que vai permanecer como
o que deu origem ao desmembramento.
Então, quero deixar este registro, Senador Suplicy, que agora preside esta sessão, e dizer que, se
realmente queremos eliminar as desigualdades regionais, temos que corrigir a nossa geograﬁa, que, no
fundo, no fundo, é perversa com aqueles que moram
em locais menos assistidos deste País, que são exatamente os que moram na Amazônia, no Nordeste e
no Centro-Oeste, mas notadamente na Região Norte.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Senador Cícero Lucena tem a palavra, regimentalmente, como orador inscrito.
Em seguida, Senador Romero Jucá, pela Liderança do Governo.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, amigos que nos acompanham pelos veículos de comunicação do Senado,
apresentarei, na próxima reunião da Comissão de
Meio Ambiente, Fiscalização e Defesa do Consumidor,
proposta de uma audiência pública. Faço a sugestão
para que sejam convidados o Ministro da Educação,
um representante do Ministério Público Federal bem
como o Presidente do Tribunal de Contas da União, o
Presidente da Confederação Brasileira dos Prefeitos,
além do Dr. Daniel Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Meu discurso vai justiﬁcar, Sr. Presidente, esse
requerimento à Comissão de Fiscalização, fruto de
uma reportagem veiculada em nível nacional, pela
Rede Globo, no programa Fantástico, sobre a merenda escolar em nosso País.
Eu gostaria de iniciar este pronunciamento contando um pouco de uma experiência vivida por mim, como
Prefeito da cidade de João Pessoa, por dois mandatos.
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No meu primeiro mandato, tivemos a preocupação de
garantir vaga para todos os alunos da cidade de João
Pessoa, para todas as nossas crianças.
No primeiro dia de aula, Presidente Suplicy, eu fui
visitar as escolas. Recebemos uma demanda maior do
que a estrutura permitia, então criamos a alternativa
do anexo enquanto ampliávamos, construíamos novas
salas de aulas. Num desses anexos, em que entrei por
volta de 10h da manhã, acompanhado de toda a equipe
da área de educação, eu fui surpreendido pelo choro
de uma criança, menino de sete, oito anos de idade.
Pensei que o choro fosse em razão da quantidade de
pessoas que entraram na sala de aula.
Em seguida, me retirei com todos, mas eu soube, Senador Suplicy, que o choro da criança não era
de susto pela quantidade de pessoas que entraram na
sala de aula. Aquela criança estava chorando porque
estava com fome. Tinha ido para a escola – e já eram
quase dez horas da manhã –, não tinha tomado café
e, talvez, nem tivesse jantado direito.
Naquela oportunidade, eu chamei o então Secretário de Educação, o ex-Reitor da Universidade
Federal da Paraíba, Neroaldo Pontes, e pedi-lhe que
criasse um programa de merenda escola cuja composição pudesse representar alimentação suﬁciente para
uma criança durante todo um dia; talvez a única, mas
que fosse suﬁciente.
E, aí, desenvolvemos um programa chamado
Escolarização da Merenda. Foi criado um conselho
nas escolas, com a participação dos diretores, dos
professores, dos pais de alunos e da comunidade. Nós
calculávamos pela quantidade de alunos matriculados
na escola e repassávamos esse recurso, para que a
escola, com a orientação nutricional da Secretaria do
Município, pudesse estabelecer o cardápio conforme
a cultura local ou mesmo a criatividade das nossas
queridas merendeiras, com a sua capacidade de tratar
bem as nossas crianças.
Comprava-se o pão na padaria da esquina; comprava-se a verdura no mercado do bairro; comprava-se
o produto no mercadinho da comunidade. Por quê? Nós
não precisamos estocar muito. Consequentemente,
não corríamos o risco de ter alimento vencido, nós não
tínhamos o risco de ter alimentos que as crianças não
quisessem consumir, porque eram elas que participavam, com os pais, com os professores, na escolha do
cardápio, e nenhum fornecedor iria impor o seu produto
contra a vontade das nossas crianças.
Esse projeto foi de um sucesso tão grande, para
os senhores terem ideia, que entrou no programa da
ONU como um dos treze programas de segurança alimentar. A nossa equipe foi a outros Municípios oferecer
e implantar essa experiência.
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Quando meu Secretário de Educação, Neroaldo
Pontes, foi ser Secretário de Estado do Governador
Cássio Cunha Lima, levou essa ideia e implantou, no
Estado da Paraíba, a chamada Escolarização da Merenda Escolar, que, sem dúvida nenhuma, enfrenta de
forma competente, eﬁciente e humana os problemas
que ontem foram mostrados, pelo Fantástico, para todo
o Brasil e em todo o Brasil.
É nesse contexto, Sr. Presidente, que venho à
tribuna desta Casa para relatar a minha indignação
com a precária situação da merenda escolar fornecida em vários pontos do Brasil, mas em particular em
João Pessoa.
Os alunos da rede pública de ensino recebem
essa merenda, conforme denunciou, em rede nacional,
o programa Fantástico da TV Globo, no último domingo.
A reportagem especial, cujo conteúdo reproduzo em
parte, é de causar revolta aos brasileiros, em especial
aos paraibanos e pessoenses.
Em um mês de investigação, uma equipe do programa ﬂagrou a péssima qualidade de merendas em
escolas públicas do País: comida estragada, vencida,
armazenada de qualquer jeito, intragável.
A equipe do Fantástico visitou mais de 50 escolas públicas – estaduais e municipais – de cinco Estados: São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba
e Bahia.
A reportagem conﬁrma que mais de 50 prefeituras estão sendo investigadas, neste momento, em todo
o País. O Ministério Público tem prova documental e
prova testemunhal do pagamento de propina.
Depois de três anos de investigações e mais
de 40 pessoas ouvidas, o Ministério Público de São
Paulo acusa seis empresas de participar da máﬁa da
merenda. Entre elas a SP Alimentação, que fornece a
merenda à rede pública de João Pessoa.
Quando o prefeito que me sucedeu assumiu, em
seguida acabou todo o programa da escolarização e
terceirizou esse serviço.
Continua o Fantástico: recentemente, em 9 de
fevereiro, a Promotoria de Defesa dos Direitos da Educação da Paraíba entrou na Justiça com uma ação
civil púbica apontando irregularidades na merenda
de João Pessoa. São réus o prefeito da capital e a SP
Alimentação.
Essa é a ação, Sr. Presidente.
O Fantástico foi a uma escola municipal de João
Pessoa, com cerca de 800 alunos. A merenda do dia
foi mungunzá, uma comida típica do Nordeste. Quando
é feita com qualidade, com carinho e com respeito, é
um excelente alimento. A base desse alimento é milho
e coco, mas os alunos, que têm a tradição de comer
essa comida, recusavam o mungunzá da escola. Re-
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clamavam do gosto ruim, e parte dessa merenda foi
para o lixo, e a sobra foi totalmente para o lixo.
Em documento de 2010, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação apontou que os cardápios das escolas de João Pessoa não atendiam as
necessidades de calorias e de alguns nutrientes. De
acordo com o Ministério Público, ex-nutricionistas da
SP Alimentação diziam que eram obrigados a transportar alimentos em seus carros particulares, gerando
grave risco de contaminação.
O Fantástico foi a outra escola em João Pessoa,
na nossa capital, onde estudam cerca de 700 crianças. A equipe de reportagem acompanhou a entrega
de carne e de outros alimentos. Sob forte sol, a uma
temperatura de 31 graus, a carne era transportada em
um veículo não refrigerado, e a comida chegava a ser
colocada em cima do carro em sacos plásticos.
Na escola, nesse dia, as crianças comeram macarrão com carne. Muitas crianças reclamavam da
qualidade da merenda. Parte dela vai para o lixo.
A equipe do Fantástico ﬁcou quatro dias em João
Pessoa, e, todos os dias, foi registrado o desperdício
da comida. Em um colégio, segundo o diretor, a merenda jogada fora daria para alimentar 100 crianças.
Em janeiro, ainda, o Ministério Público recomendou à prefeitura que o contrato da SP Alimentação não
fosse prorrogado. Mas isso não aconteceu.
O que mais chama atenção é o descumprimento,
por parte da Prefeitura de João Pessoa, de uma orientação do Ministério Público, que, em janeiro deste ano,
recomendou que o contrato da SP Alimentação não
fosse prorrogado por conta dos graves indícios apontados pelos órgãos públicos de ﬁscalização.
Em 14 de janeiro, a prefeitura renovou o contrato
por 180 dias com a SP Alimentação.
As denúncias apresentadas no Fantástico foram
tema de inúmeros discursos dos vereadores que fazem
oposição ao prefeito da capital. Registro o trabalho dos
Vereadores Fernando Milanez, Tavinho Santos, Eliza
Virgínia, Ronivon Mangueira e Marcos Vinícius.
Os vereadores alertaram sobre a recomendação
do Ministério Público para que o contrato da SP não
fosse prorrogado por graves indícios de corrupção. A
mídia pessoense produziu inúmeras reportagens sobre
o caos da merenda fornecida em João Pessoa.
Na Ação Civil Pública por atos de improbidade
administrativa na qual o réu é o prefeito, a Promotora
de Justiça de Defesa dos Direitos da Educação, Fabiana Maria Lobo da Silva, apresenta outros absurdos
na gestão da merenda, constatados por termos de
inspeção. Abro aspas:
2. Da pouca quantidade de merenda servida aos alunos e do pagamento a mais por
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cada repetição de prato: a ausência de parâmetros objetivos:
No item 2.2 da ação, diz a promotora:
2.2. Paralelamente, foram ﬁrmadas parcerias com o Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, com o Tribunal de Contas da União,
com a Controladoria-Geral da União, com a
Procuradoria Federal da Paraíba, assim como
com a Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, visando à realização de inspeções
conjuntas e trocas de informações.
2.3. Nesse diapasão, em uma primeira
inspeção realizada na Escola Municipal Nazinha Barbosa, aos 25 de março de 2010, membros do Ministério Público Estadual e um auditor do Tribunal de Contas da União ﬂagraram a
empresa SP. Alimentação e Serviços, servindo
uma única [atenção, Presidente Senador Suplicy] e rasa concha de sopa aos alunos no
valor de R$1,30 (hum real e trinta centavos)
para o Município, conforme reajuste estipulado pelo Primeiro Termo de Apostilamento ao
Contrato nº 01/ 2009.
2.4. Deve-se frisar que os alunos podiam
repetir o prato de sopa à vontade. Todavia, a
cada concha de sopa, o erário desembolsava mais R$1,30 (hum real e trinta centavos),
mediante o depósito de ﬁchas utilizadas pelos
alunos em uma caixa controlada por servidora da escola, sem a presença de qualquer
representante do setor de Coordenação de
Merenda Escolar.
A reportagem do Fantástico, ontem, pediu à Prof.
de Ciências dos Alimentos Gilma Sturion, da Universidade de São Paulo – USP, uma análise de dez cardápios de escolas visitadas pela equipe de reportagem
do programa, inclusive das da cidade de João Pessoa.
Segundo ela, a merenda tem baixo valor energético e é muito deﬁciente em frutas e hortaliças:
Todos os municípios têm condições de
fazer uma boa merenda, é só otimizar os recursos. Um prato [exempliﬁcado na reportagem] com arroz, feijão, alface, beterraba, carne e chuchu refogado sairia por R$0,80. [João
Pessoa paga por uma concha de sopa rasa
R$1,30!] Se [esse mesmo prato] fosse frango,
sairia R$0,60.
Repito: por uma concha rasa de sopa, em João
Pessoa, a prefeitura paga R$1,30!
Em discurso na Câmara de Vereadores de João
Pessoa no início deste mês, a Vereadora Eliza Virgínia
denunciou o descaso da Prefeitura de João Pessoa
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com a merenda. A Vereadora fez alusão ao Programa do Governo Federal Mais Educação, criado pela
Portaria Interministerial nº 17/2007, que veio para
aumentar e induzir a ampliação da jornada escolar e
a oferta educativa nas escolas públicas por meio de
atividades optativas.
No seu discurso, ela deixou claro que as prefeituras que são cadastradas – e aqui está a cópia do
discurso da Vereadora – no programa Mais Educação
recebem verba federal do Plano Nacional de Alimentação para o custeio da alimentação das crianças matriculadas no programa. De acordo com o manual do
programa Mais Educação, as crianças participantes do
programa devem permanecer na escola por, no mínimo, sete horas ininterruptas, fazendo pelo menos três
refeições. Mas em João Pessoa isso não acontece!
Abro aspas para a Vereadora Eliza:
Mas o que me chama a atenção depois
de todas essas irregularidades é que pelo fato
da [prefeitura] PMJ ter terceirizado e não ter
contratado o almoço com esta empresa, a prefeitura comete um imensurável crime.
A prefeitura força as crianças do Mais
Educação a voltarem para casa ao meio-dia,
para almoçarem nas suas respectivas casas.
Meus senhores e minhas senhoras, vejam a
gravidade dessa atitude. A prefeitura nega às
crianças o almoço, quando elas têm esse direito garantido, e são forçadas a irem para casa
para muitas vezes não encontrarem um simples prato de feijão com arroz nas suas casas.
Eu digo isso com conhecimento de causa! A
maioria das crianças que participa do programa Mais Educação são escolhidas justamente
por não possuírem estrutura familiar adequada,
por viverem em um alto grau de vulnerabilidade, crianças que sofrem de total insegurança
social!!! É esse governo que está instalado na
Paraíba [e na prefeitura], um governo que tira
o pão da boca dessas crianças – literalmente.
Fecho aspas ao discurso da Vereadora Eliza
Virgínia.
Segundo o Ministério Público, com a renovação do contrato, a prefeitura acabou abrindo mão de
R$2,4 milhões provenientes do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, já que o Tribunal de Contas da
União proibiu a utilização de verbas federais, caso o
contrato fosse mantido.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o que está
ocorrendo em João Pessoa é da mais alta gravidade
e, com certeza, deve ocorrer também em outras localidades neste País. É dinheiro público sendo desperdi-
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çado. É direito dos alunos da rede municipal de ensino
sendo desrespeitado.
Hoje, o programa Bom Dia Brasil voltou ao tema.
Em João Pessoa, o repórter narrou que:
Em nota, a Secretaria da Educação diz
que a maioria dos alunos aceita bem os alimentos servidos e que a responsabilidade sobre a
qualidade da merenda é de responsabilidade
dos diretores, que devem ﬁscalizar a qualidade do produto.
Veja bem, Sr. Presidente: pronto, a prefeitura
pensa que achou os culpados! A culpa é dos diretores das escolas?
A nota não condiz com a verdade apresentada
no documento do Ministério Público da Paraíba:
2.9 Acontece que, em Audiência Pública
realizada aos 29 de julho de 2010, 52 (cinquenta e dois) diretores presentes relataram que
já haviam enfrentado problemas com relação
à pouca quantidade de merenda servida pela
empresa SP. Alimentação e Serviços em suas
unidades de ensino.
No item 2.10, o Ministério Público aﬁrma:
2.10. Nessa audiência, os diretores das
91 escolas municipais notiﬁcadas aﬁrmaram
que não receberam qualquer tipo de capacitação por parte do Município de João Pessoa
sobre a quantidade per capita que deveria ser
servida pela empresa terceirizada no prato de
cada aluno.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Peço a compreensão de V. Exª. Pela importância do
tema, eu concluirei já, já, Sr. Presidente!
No item 2.11:
2.11. Ademais, alguns diretores destacaram a falha na ﬁscalização da merenda servida, uma vez que, conforme aﬁrmado no ato da
audiência, os supervisores da Coordenação de
Merenda Escolar só compareciam nas escolas uma vez na semana e os servidores das
próprias unidades de ensino tinham receio da
responsabilidade pela ﬁscalização.
No item 2.12:
2.12. A preocupação dos diretores das
escolas municipais foi comprovada através de
inspeção realizada na Escola Municipal Duque
de Caxias, em maio de 2010. Nessa ocasião,
constatou-se que não havia qualquer funcio-
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nário da escola ou do Município contabilizando os pratos e copos servidos aos alunos. A
contagem [Sr. Presidente] estava sendo feita
pelos próprios funcionários da empresa promovida, num completo descaso e desrespeito
com a coisa pública ao se delegar ao próprio
ﬁscalizado o indelegável múnus público da
ﬁscalização.
No item 2.13:
2.13. Não bastasse, quando indagado, o
Diretor Adjunto Ivo de Lima Ferreira informou
desconhecer qualquer ofício ou memorando
oriundo da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura estabelecendo orientação sobre a
quantidade de porções de cada cardápio.
No item 2.14:
Na verdade, nem o edital nem o contrato
ﬁrmado entre a empresa promovida e o Município de João Pessoa deixam claro, de forma
objetiva, qual é a quantidade per capta que
deve ser efetivamente servida em cada prato
de refeição, o que diﬁculta a ﬁscalização e dá
ampla margem para superfaturamento, com
inegável ofensa ao princípio da moralidade
administrativa.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – Já
estou concluindo, Sr. Presidente. Serei o mais rápido
possível, mas o tema me convoca.
Na edição do JPB de hoje, da TV Globo, a reportagem comprovou a denúncia de que os alunos reprovavam a merenda fornecida. No controle diário do
diretor de uma das escolas, dos 358 alunos presentes
para se servirem de uma sopa de feijão, apenas 132
aceitaram a refeição.
Não adianta tentar culpar os professores, não
adianta dizer que não tinha conhecimentos dos fatos.
Todas as denúncias, conforme manifestação do Ministério Público, foram levadas ao conhecimento oﬁcial da
Prefeitura de João Pessoa.
No item 2.15:
Por tais razões, aos 18 de agosto de
2010, foram expedidas as Recomendações
Ministeriais nºs 25/2010 e 26/2010, direcionadas ao Prefeito e à Secretária Municipal, para
que intensiﬁcassem a ﬁscalização da merenda
tercerizada, fornecida na rede municipal de
João Pessoa, sob pena de cometimento de
ato de improbidade por omissão.
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O transporte inadequado dos produtos que compõem a merenda escolar de João Pessoa foi também
denunciada pelo Fantástico. A prova da falta de gestão do contrato entre a Prefeitura e a SP Alimentação,
conforme manifestação do Ministério Público.
No item 2.20:

3.2. Além disso, exige o Edital que “os
veículos utilizados no transporte das Caixas
Box Isotérmica serão do tipo baú, devidamente
disponibilizado para esse ﬁm e devem cumprir as normas sanitárias para transporte de
alimentos (...)”.

Percebe-se, portanto, que houve negligência, omissão e descuido por parte dos
agentes públicos responsáveis por fazer valer
o cumprimento do Contrato no que diz respeito
à quantidade de merenda servida.

Portanto, com base na denúncia do Ministério
Público da Paraíba, nas reportagens da grande mídia, em especial do Fantástico, quero solicitar especial
atenção das autoridades com o drama vivido pelos
alunos da rede pública de João Pessoa. Muitos deles
que tem na merenda escolar sua principal, ou talvez
única, refeição do dia.
Peço às autoridades uma solução rápida para
esse tema. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral
da União, a Procuradoria Federal na Paraíba, enﬁm,
todos queremos explicações e a sociedade cobra um
posicionamento claro das autoridades competentes.
Quero concluir, ressaltando o papel importante
que está sendo desempenhado pelo Ministério Público da Paraíba, por meio de sua Promotoria de defesa
dos direitos da educação na capital. A missão ﬁscalizadora dos vereadores de oposição e a abordagem
responsável da mídia na Paraíba, no sentido de cobrar
providências da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Por se tratar de um tema de tamanha relevância
para o Brasil e para a Paraíba, peço a ampla divulgação
desse problema da merenda escolar em nosso País,
nos meios de comunicação, e o registro nos Anais do
Senado do discurso da Vereadora de João Pessoa,
Eliza Virgínia, e da Ação Civil Pública de autoria do
Ministério Público da Paraíba.
O meu muito obrigado.
E que Deus nos proteja!
Obrigado pela compreensão de V. Exª.

No item 2.21:
Isso se comprova pela falta de parâmetros objetivos para ﬁxação das quantidades
per capita da merenda fornecida, pela falta de
capacitação e de informação dos diretores das
escolas municipais sobre essas quantidades
durante mais de 01 ano e 07 meses de vigência do contrato e pela própria ausência de atos
de ﬁscalização mais eﬁcazes.
(Interrupção do som.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB)
– Ainda na ação pública por atos de improbidade administrativa.
Sobre o transporte, diz o Ministério Público:
3.1. Conforme o item 6, do Anexo I, do
Edital de Pregão Presencial nº 44/2008, o
transporte de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar terceirizada é de inteira responsabilidade da empresa contratada.
Estabelece esse dispositivo que os alimentos
frios devem ser transportados em cubas de
alumínio, plástico PVC ou inox em caixas box
isotérmica. Já os alimentos quentes, em cubas
de alumínio ou ação inoxidável fechado hermeticamente e transportado, também, dentro
de caixa box isotérmica, “produzida em ﬁbra
de vidro com poliuretano injetado, em que os
mesmos têm redução de temperatura em no
máximo de 1º(um grau Celsius) por hora armazenada (...)”.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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DISCURSO: A MERENDA
E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
O Programa Mais Educação, criado pela Portaria
interministerial n° 17/2007, veio para aumentar a oferta
educativa nas escolas públicas por meio de atividades
optativas que foram agrupadas em macrocampos como
acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte
e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação,
educação cientíﬁca e educação econômica.
Mais do que isso, este é um programa não veio
apenas para enfrentar o problema da educação, mas
também para enfrentar o problema da violência infantil, e quando falamos da violência infantil não estamos
falando apenas da violência física que é tão comum
nas famílias brasileiras, mas também da negligência
– quando observamos o abandono de muitas crianças
nas suas próprias casas quando na falta de lugar e ou
pessoas para deixarem seus ﬁlhos os pais os deixam
trancados em casa para irem trabalhar e vez por outra
casos de incêndio, choques elétricos, ..., da violência
sexual todos sabemos a chaga que se alastra pelo Brasil, e da violência da falta de comida, ou seja a fome.
E dessa violência que quero me ater.
As prefeituras que são cadastradas no Programa Mais Educação recebem verba federal do PNAE
– Plano Nacional de Alimentação para o custeio da
alimentação das crianças matriculadas no programa,
de acordo com o Manual do Programa Mais Educação,
as crianças participantes do programa devem permanecer na escola por no mínimo 7 horas ininterruptas,
fazendo pelo menos 3 refeições. Mas em João Pessoa
isso não acontece!
O Ministério Público da Paraíba ajuizou, na quarta-feira (9 de fevereiro de 2011), uma ação civil pública
por atos de improbidade administrativa contra o prefeito
de João Pessoa, Luciano Agra; a secretária municipal
de Educação e Cultura, Ariane Sá; a coordenadora de
Alimentação Escolar, Simone Leite Gouveia de Figueiredo e a empresa SP Alimentação Ltda.
Desde 2009, a SP Alimentação (empresa que
também está envolvida na “máﬁa da merenda” em outros Estados brasileiros) é responsável pelo preparo
e fornecimento da alimentação escolar nas escolas
de educação fundamental da rede municipal de João
Pessoa. Apesar de inúmeras irregularidades praticadas pela empresa, a Prefeitura da Capital prorrogou,
no último dia 14 de janeiro, o contrato com a SP Alimentação Ltda. por mais seis meses, desconsiderando
as recomendações ministeriais contrárias à renovação
contratual.
Segundo o Ministério Público, com a renovação do
contrato, a Prefeitura de João Pessoa acabou abrindo
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mão de mais de R$2,4 milhões provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), já que
o Tribunal de Contas da União (TCU) proibiu a utilização de verbas federais, casa o contrato fosse mantido.
Esse desprezo aos recursos federais é inconcebível
e incompreensível, porque falamos de um Município
pobre, de um Estado com um dos mais baixos IDH”s
(Índice de Desenvolvimento Humano) do País”.
Irregularidades
De acordo com as investigações feitas pela MPPB,
os problemas com a terceirização da merenda em João
Pessoa começaram já no processo de licitação, com
denúncias de direcionamento, Imprecisão do objeto e
ausência da participação obrigatória do Conselho Municipal de Alimentação Escolar em todos os trâmites.
A SP Alimentação Ltda. venceu a licitação e ganhou o contrato de R$45,4 milhões para preparar e
fornecer a alimentação nas escolas de ensino fundamental da rede municipal. No entanto, durante o ano
letivo de 2010, foram constatadas pelo MPPB e outros
órgãos (a exemplo do TCU, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Geral da Paraíba e Conselhos Tutelares) irregularidades praticadas pela empresa, bem
como a omissão e a negligência dos agentes públicos
responsáveis pela ﬁscalização da execução do contrato.
Em várias escolas municipais, a SP Alimentação servia merenda escolar aos alunos em pequenas
quantidades; o cardápio tinha baixo valor nutritivo; os
alimentos eram adquiridos em quantidade insuﬁciente
e transportados em condições inadequadas. O contrato
também desrespeitava a lei federal que determina que
30% das verbas do Pnae sejam gastas com produtos
da agricultura familiar.
Para a promotora de Justiça Fabiana Lobo, “a
princípio” a prorrogação do contrato só beneﬁciou a
SP Alimentação, “Isso tudo demonstra o descompromisso com o erário e uma imoral persistência em fazer valer uma relação contratual que nada atende ao
interesse público. Só há prejuízos para os alunos da
rede municipal de ensino, que se alimentam mal; para
os agricultores familiares, que deixam de comercializar
seus produtos; e para os cofres municipais, que pagam
por cada repetição de merenda mal servida”, disse.
Mas o que me chama a atenção depois de todas essas irregularidades, é que pelo fato da PMJ ter
terceirizado e não ter contratado o almoço com esta
empresa, a prefeitura comete um imensurável crime. A
prefeitura força as crianças do mais educação a voltarem para casa ao meio dia, para almoçarem nas suas
respectivas casas. Meus senhores e minhas senhoras,
vejam a gravidade dessa atitude. A prefeitura nega às
crianças o almoço, quando elas tem esse direito garantido, e são forçadas a irem para casa para muitas
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vezes não encontrarem um simples prato de feijão com
arroz nas suas casas. Eu digo isso como conhecimento
de causal! A maioria das crianças que participam do
programa mais educação, são escolhidas justamente
por não possuírem estrutura familiar adequada, por
viverem em um alto grau de vulnerabilidade, crianças
que sofrem de total insegurança social!!! É esse governo que está instalado na Paraíba, um governo que
tira o pão da boca das crianças – literalmente.)) – Eliza
Virgínia Vereadora – PSDB João Pessoa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Cícero Lucena, V. Exª cumpre
com o seu dever em defesa do interesse dos estudantes, das crianças de João Pessoa e da Paraíba. Meus
cumprimentos.
Agradeço se V. Exª puder novamente ocupar a
Presidência, em virtude de eu precisar estar na Comissão de Relações Exteriores, para audiência que
já se iniciou.
Passo a palavra, como Líder do Governo, ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, farei dois registros bastante rápidos, mas que são importantes, e os faço para que a
sociedade brasileira tome conhecimento, para que a
TV Senado, o Jornal do Senado e a Rádio Senado
possam divulgar duas medidas tomadas pelo Governo
nestes últimos dias que são importantes para o dia a
dia da sociedade brasileira e para, por que não dizer,
salvar vidas.
A primeira delas é o registro de que a Agência
Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa nº
252, Senadora Marisa Serrano. E essa resolução amplia
as regras de portabilidade dos planos de saúde, das
carências e das transferências dos planos de saúde,
fazendo com que cerca de 12 milhões de brasileiras e
brasileiros possam se beneﬁciar dessa vantagem da
portabilidade em outras condições.

591

Maio de 2011

Portanto, uma medida acertada da Agência Nacional de Saúde, que dá ao cidadão e à cidadã brasileira
à condição de migrarem de um plano de saúde para
outro, de acordo com a sua expectativa.
Essa é a Resolução nº 252. Peço o registro dessa
resolução, que é importante para a sociedade.
O outro registro que quero fazer diz respeito também à decisão de uma resolução tomada pelo Conselho Nacional de Trânsito, que determinou que, a partir
do ano de 2014, todos os carros fabricados no Brasil
ou importados tenham obrigatoriamente o sistema de
freio ABS. Portanto, é uma regra de segurança para os
transportes a serem utilizados no nosso País. Eu, que
ﬁz, há muitos anos, um projeto sobre a obrigatoriedade do cinto de segurança, vejo, com muita satisfação,
a decisão tomada pelo Conselho Nacional de Trânsito que obrigará os freios ABS nos veículos tanto nos
produzidos aqui quanto nos importados, dando mais
segurança ao transporte no Brasil.
Portanto, são duas medidas importantes tomadas
por órgãos do Governo brasileiro, que procuram beneﬁciar o consumidor, o cidadão, a cidadã no seu dia
a dia, com mais segurança e, no caso da ANS, com a
portabilidade que melhora o padrão de atendimento,
sem dúvida nenhuma, dos planos de saúde, porque
gera concorrência e gera possibilidade de migrar de
um plano para o outro, sendo que, portanto, os planos
deverão atender melhor o cidadão e a cidadã que tenham o seu plano.
Eram esses dois registros que eu gostaria de
fazer, Sr. Presidente.
Agradeço pela oportunidade e peço a transcrição
dos dois registros: “Todos os veículos com freio ABS
a partir de janeiro de 2014” e a “ANS amplia direito à
portabilidade de carências em planos de saúde”.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Romero Jucá,
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Quanto à transcrição nos Anais da Casa, V.
Exª será atendido, conforme o Regimento.
Com a palavra, pela ordem dos inscritos, a Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, ao longo da história republicana
brasileira, esta Casa tem-se pautado como o grande
foro das discussões nacionais de relevância. Aqui se
discute o Brasil, o País do presente, que se insere no
mundo globalizado e já se posiciona como uma das
principais economias mundiais.
Não quero, contudo, pintar um País cor-de-rosa,
sem dramas e preocupações, mas não podemos, a
partir de questões de cunho eminentemente paroquiais,
assumir aqui posturas que terminam por passar a imagem do Brasil como um País atrasado, terceiro-mundista, com uma imagem que em nada contribui para
promover a nossa identidade de brasileiros como um
povo que sabe o que quer e como conquistar o lugar
que merece no mundo.
Acredito que o Brasil continua a ser um País de
contrastes regionais profundos, com muitas desigualdades, mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer
que nossas diferenças nos enriquecem, nos promovem
e nos enaltecem. Nossa democracia é jovem, nossas
instituições ainda se encontram em fase de amadurecimento, nossa economia aos poucos se fortalece, e as
mazelas sociais se reduzem pouco a pouco. Estamos
longe, porém, daquele País com que sonhamos, mas
temos que reconhecer que, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, quando debelamos a inﬂação
e começamos a implantar programas de distribuição
de renda, aceleramos o processo de transformação.
E falo neste momento, Sr. Presidente, não apenas como representante do Mato Grosso do Sul, meu
querido Estado, mas como representante do meu Partido, o PSDB, que hoje administra Estados importantes deste País e que congregam mais de 60 milhões
de brasileiros.
Quero aqui oferecer uma visão correta, sensata
e equilibrada, por meio de dados reais, de como analisamos Estados governados pelo PSDB. Questões políticas à parte, é necessário reconhecer avanços num
governo de oposição, que luta com grandes diﬁculdades e, mesmo assim, faz com pouco o muito e, mais
ainda, enfrenta as adversidades seguindo em frente,
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a despeito daqueles que lutam com forças contrárias
por razões que pouco têm a ver com a governabilidade.
Hoje, quero falar de Roraima, minhas senhoras
e meus senhores, o Estado mais setentrional da nossa Federação. Um Estado governado pelo PSDB. Um
Estado que, apesar de ter a menor população das
unidades federativas brasileiras e o menor volume de
recursos ﬁnanceiros, tem dimensões territoriais semelhantes às de um Estado como São Paulo e consegue,
graças à boa gestão do Governador do PSDB, José
de Anchieta, feitos inéditos.
No ano passado, por exemplo, depois de um ano
de crise ﬁnanceira mundial que todos nós acompanhamos, foi o Estado que mais cresceu na Amazônia, à
taxa de 7,9%, muito acima da média nacional, segundo
dados de 2010 do IBGE.
Quiçá, Sr. Presidente, o Brasil crescesse aos números roraimenses. E vou além: é o quarto Estado do
País que mais investe em saneamento básico, segundo
dados da Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte.
Cem por cento das casas de Boa Vista, capital,
têm água tratada, e a rede de esgotamento sanitário,
ainda este ano, chegará a 56% das residências – um
dos mais elevados índices do País. E a meta do governo
do Estado é levar a rede de esgoto a 100% da cidade,
que é a primeira e única capital do País a concluir o
Plano de Desenvolvimento de Saneamento Integrado.
Sr. Presidente, em 2010, a taxa de analfabetismo do Estado era de 6,7%, uma das mais baixas do
Brasil, colocando o Estado na oitava posição entre os
Estados do Brasil. Isso faz da educação de Roraima
a 13ª melhor educação no Brasil, com UM Índice de
Desenvolvimento Humano de 0,885, sendo a sua educação comparada à de Hong Kong, na China.
Em 2009, em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, o Estado alcançou a nota de 4,3, sendo superior à média nacional e
se conﬁgurando na décima quarta posição nacional.
A nota média de Roraima no Exame Nacional do
Ensino Médio – Enem é de 35,03 na prova objetiva e
56,37 na prova de redação, sendo uma das maiores
notas do Norte-Nordeste brasileiro.
O Governador José de Anchieta desenvolve hoje
o maior programa de asfaltamento de rodovias de todos os tempos. Constrói uma nova rodovia, a BR-174,
em parceria com o Governo Federal, ligando o Estado
do Amazonas à divisa com a Venezuela, e a BR-210,
fazendo a ligação até a divisa com o Estado do Pará.
Como se não bastasse, neste momento, asfalta duzentos quilômetros de estradas vicinais (municipais)
O Governador José de Anchieta, minhas senhoras e meus senhores, não poupa esforços para fazer
de Roraima uma terra que se desenvolve com a pers-
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pectiva de crescimento sustentável. Em parceria com o
Governo Federal, está levando energia elétrica a todo
o interior do Estado, por meio do programa Luz para
Todos e do seu programa estadual de energia elétrica.
Busca, junto ao Ministério de Minas e Energia, a viabilização de uma grande usina hidrelétrica no Estado
e a interligação ao sistema nacional, por intermédio
de Tucuruí. Só este ano, o Governo levará energia a
pelo menos mais 10 mil propriedades rurais do Estado.
Cabe ressaltar, também, a transferência das terras
da União para o Estado de Roraima, por entendimento
do Governador José de Anchieta, e a regularização de 6
milhões de hectares de áreas rurais que eram devolutas
ou tinham apenas uma licença de ocupação. Com as terras, hoje, com títulos deﬁnitivos, começa a mudar o perﬁl
econômico de Roraima, com a atração de produtores de
outras regiões do País e o incremento de diversas culturas.
O Governador José de Anchieta, do PSDB, vai começar a construção de um novo hospital em Boa Vista,
desafogando o Hospital Geral de Roraima, estrangulado por conta do aumento expressivo da demanda e
da falta de planejamento e investimentos dos governos
passados, que entregaram aos seus sucessores um
sistema em colapso.
O que se precisa ressaltar aqui, Sr. Presidente,
é que uma instituição de credibilidade como o IBGE,
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística, tem revelado números extraordinários sobre Roraima, como o
crescimento recorde de sua economia, com destaque
para a construção civil, serviços e comércio. O Ministério do Trabalho também não deixa dúvidas: Roraima
bateu o recorde dos últimos dez anos, em 2010, na
geração de empregos com carteira assinada.
Contra fatos, não há argumentos. Roraima é o
segundo Estado, em números absolutos, com a menor
taxa de desmatamento da região Amazônica, atrás apenas do Estado do Amapá; 68% da área total do Estado
estão protegidos, preservados. Trata-se, portanto, de
um desenvolvimento ordenado, com sustentabilidade
e com responsabilidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vale ressaltar,
ainda, que Roraima, apesar das diﬁculdades de acesso próprias da Amazônia, foi o primeiro Estado brasileiro a concluir o censo escolar, tem uma plataforma
de ensino a distância que é referência nacional e está
levando inclusão digital às áreas mais remotas do Estado, inclusive às comunidades indígenas.
Em Roraima, a bem da verdade, o governo enfrenta seus problemas de frente e apresenta soluções.
Atua com determinação em setores-chaves como o da
saúde, introduzindo um novo modelo de gestão. E aqui
quero fazer um parêntese para dizer que o Sr. Ministro
da Saúde esteve, na semana passada, na nossa Casa,
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na Comissão de Assuntos Sociais, e aceitou que realmente a saúde está um caos no País inteiro. O Senador
Cícero Lucena fez, naquele momento, uma explanação,
mostrando, com sua vivência, o que vê na sua terra, a
Paraíba. Eu falei da minha terra, o Mato Grosso do Sul.
A saúde está um caos em todo o País e precisa realmente de uma gestão bem feita e de uma revolução para
melhorarmos a saúde de todos os brasileiros.
Além disso, Sr. Presidente, o Governador José de
Anchieta mandou investigar – e quero deixar bem claro
que veriﬁquei todos os problemas que estou levantando
aqui e as soluções dadas pelo governo –, exonerou servidores acusados de envolvimento em crimes de improbidade administrativa que datam de vinte anos, segundo
o Ministério Público Estadual, e forneceu todas as informações necessárias aos órgãos de controle externo.
As ações para melhorar cada vez mais a gestão e
os demais fatores aqui mencionados por mim levam-nos
a uma conclusão: pode-se fazer oposição ao governo
do Estado, isso vitaliza a nossa democracia, mas isso
deve ser feito com responsabilidade, sem fazer oposição ao povo roraimense.
O PSDB governa oito Estados da Federação,
correspondente a 50% da população brasileira e a
52% do Produto Interno Bruto nacional, e se orgulha
de ter em seus quadros, no Estado mais setentrional
do Brasil, a entrada do País pelo hemisfério norte, um
Governador jovem, dinâmico, atento aos problemas e
associado ao desenvolvimento econômico e ambiental
com justiça social.
O PSDB tem orgulho do governo de Roraima.
Conhece a realidade do Estado e sabe o que lá vem
sendo realizado pelo bem do seu povo. Estamos acompanhando esse processo com a consciência de quem
sabe fazer o melhor pelo País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Muito obrigado, Senadora Marisa Serrano, como sempre, com seu equilíbrio, sua informação
verdadeira. Quero parabenizá-la pelo reconhecimento
público do trabalho que o PSDB também está fazendo
naquele Estado. Parabéns.
Com a palavra, pela ordem dos inscritos, Senador João Vicente.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, queria, nesta noite,
fazer o registro de três requerimentos.
Primeiro, um requerimento de voto de pesar pelo
falecimento, na semana passada, de um grande amigo,
ex-Procurador de Justiça do Estado do Piauí, Dr. José
Ribamar Machado. Esse voto de pesar ora requerido
pelo Senado é um preito de saudade ao Procurador de
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Justiça José Ribamar Machado; um modelo de homem,
devido ao seu comprometimento, retidão, honestidade
com o qual conduzia sua vida e orientava a família.
Sua história ﬁcará na memória de todos aqueles
que conviveram com ele, que foram ajudados por ele, e
de toda a sociedade piauiense, que o reconhece pela
sua inteligência e inﬂuência no meio jurídico, sempre
compartilhando seus conhecimentos, buscando construir uma sociedade mais justa e mais solidária, dando
o seu exemplo de vida.
Eu quero que esse voto, por meu intermédio, seja
comunicado a toda a sua família, a sua esposa Maria
José Monteiro Machado, aos ﬁlhos: Francisco de Assis
Machado, Fernando, Marco Aurélio, José Raimundo,
Wellington, Márcia Beatriz e também a seu irmão, o
ex-Desembargador, Dr.João Batista Machado.
Segundo, Sr. Presidente, quero fazer um voto de
aplauso, Senador Wellington Dias, à TV Cidade Verde,
de Teresina. A TV Cidade Verde, agora com o nome Cidade Verde, fundada em 98, vem desde o tempo da TV
Pioneira; uma TV muito bem administrada e conduzida
pela família Tajra, pelo Jesus Tajra, Jesus Filho, Gerson
e toda a família. Mas, Senador Wellingnton Dias, eu ﬁquei muito admirado, na semana passada, com o evento
que foi a etapa Cidade Verde Juniors Cup, de Tênis, em
Teresina, porque o tênis não é muito praticado no Piauí.
Fiquei muito impressionado, porque foram mais de 280
atletas – e nisto que quero me ater – na Olimpiauí
A nossa estrutura de esporte, no Brasil – diferente de países como os Estados Unidos, parte da
Europa e a Rússia, cujo investimento para se formar
atletas são as escolas e, depois, as universidades –,
é muito calcada em cima do Poder Público, de patrocínios, de ações do Poder Público e de clubes. E a TV
Cidade Verde está dando esse exemplo, motivando a
preparação de atletas, de jovens, homens e mulheres
do Piauí, para que seja também um celeiro, através
desses grandes eventos.
Na semana passada, foi o tênis. Fiquei ainda muito mais entusiasmado, porque veio, pela primeira vez,
uma tevê aberta transmitir jogos na categoria júnior no
Brasil, um fato inédito. Vi atletas dos quais começamos
a escutar os nomes de Vinicius Nogueira, de Vitória
Nery, cujos jogos foram transmitidos pela televisão.
Ouvi pessoas começarem a falar seus nomes. Nesta
semana, irão apresentar o caratê e outras modalidades.
Então, quero requerer esse voto de aplauso à
TV Cidade Verde, por esse grande evento, pelo grande exemplo que dá, ocupando até o espaço do Poder
Público em qualquer de suas esferas, dando exemplo
às outras empresas de comunicação, assim como às
empresas privadas, que querem fazer do esporte uma
grande âncora para a transformação social.
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Quero requerer também um outro voto de aplauso.
Fiz uma visita ao Tribunal de Contas do Estado
do Piauí. Este é o mais antigo Tribunal de Contas Estadual do Brasil. Os investimentos e a modernização
começaram no seu Governo, Senador Wellington Dias,
como a nova sede, que vai dar mais comodidade ao
Tribunal, que tanto investe na qualiﬁcação de gestores
não só do Executivo, mas do Legislativo, e também
escola para a comunidade, para que o controle social
esteja cada vez mais presente no acompanhamento
do dia a dia de uma cidade.
Fiquei muito impressionado com a ação sempre
muito equilibrada do Tribunal de Contas do Estado.
Quero aqui, nesse voto de aplauso, tecer elogios ao
Tribunal de Contas do Piauí por ser pioneiro. O Piauí
sempre na vanguarda! Quando foi criado, instalado pelo
governador Raimundo Arthur de Vasconcelos, só existia o Tribunal de Contas da União, depois do Tribunal
de Contas da União, o primeiro Tribunal Estadual foi
o do Piauí. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Quero enaltecer e elogiar o trabalho do Presidente
Joaquim Kennedy Nogueira Barros e gostaria também
que fosse estendido à Conselheira Waltânia Leal Alvarenga, ao Conselheiro Anfrísio Castelo Branco, Conselheiro Guilherme Xavier de Oliveira Neto, Conselheiro
Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Conselheiro Abelardo
Pio Vilanova e Silva, Conselheiro Luciano Nunes Santos, aos 109 auditores ﬁscais, aos cinco conselheiros
substitutos e aos demais servidores daquela Corte.
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí é merecedor desse voto de aplauso pela missão primordial de
ﬁscalizar a administração ﬁnanceira dos recursos que
são destinados ao Piauí, e para isso ter investido na
qualiﬁcação do seu quadro funcional, num processo continuado de modernização, além da ampliação do prédio
sede da Corte, para uma melhor prestação de serviços
e atendimento à população. Esse foi um convênio feito
ainda no seu governo, Senador Wellington Dias.
Então, termos um Tribunal de Contas conduzido
pelo equilíbrio, pela serenidade, pela presteza, pela
justeza como o Tribunal de Contas do Piauí é uma segurança para os gestores públicos do Estado.
Quero aproveitar também para fazer um registro.
Hoje pela manhã o jornal Diário do Povo trouxe como
manchete a aﬂição do Prefeito de Teresina, Prefeito Elmano Férrer: Prefeito ameaça entregar HUT. Dizia eu que
já estou preocupado com a saúde do próprio Prefeito.
Teresina, Presidente Cícero, gasta 36% da sua
receita com saúde. Duvido que exista um município do
Brasil que gaste 36% com saúde. Com saúde!
Nessa reportagem, há o dado do atual Secretário
de Saúde de que, só ano passado, praticamente 70%
dos atendidos pelo HUT vêm de fora de Teresina. Ano
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passado, em 2010, só atendendo a doentes do Maranhão, foram gastos R$20 milhões e 52% da folha de
pagamento deste mês de maio serão gastos com os
proﬁssionais da saúde.
A Organização Mundial da Saúde diz que o número ideal é de um médico para cada mil habitantes.
Teresina tem um médico para cada 800 habitantes.
Então, está muito atendida e sobrecarregada.
Quando há uma distribuição de ambulâncias,
como foi feito agora – 70 ambulâncias –, o Prefeito
não dorme porque essas ambulâncias terminam vindo
bater em Teresina. Então, esse é um grande desaﬁo.
Nós tivemos uma reunião, Senador Wellington
Dias, na semana passada, aproveitando a Comissão
de Assuntos Sociais, com o Ministro Padilha, que é
um homem sensível. Nós temos plena conﬁança no
trabalho do Ministro Alexandre Padilha, pelo conhecimento que ele tem. Não é um médico do grande
centro. É um médico que tem experiência no interior
do Pará, no Nordeste, conhece a realidade do Brasil.
É um articulador nato, um articulador político, um articulador institucional, um articulador que pode levar o
Ministério da Saúde a avançar muito e a ter um grande relacionamento com estas duas Casas, Senado e
Câmara, para aprovar o que é necessário para que a
saúde do Brasil melhore. Ele é favorável à implementação da Emenda 29. Tivemos uma reunião rápida e
mostramos essa realidade. Ele se mostrou sensível.
Teresina perdeu, passou esses três últimos anos
num fundo especial, num fundo de participação, porque
era um fundo para cidades acima de 850 mil habitantes.
Então com o novo Censo, Teresina beira os 820 mil
habitantes. E foi cortado de janeiro para cá. Perdemos
a liminar. V. Exª foi comigo ao Ministro Peluso, do STF,
para que fosse reconsiderado isso. Teresina perde a
cada mês R$6 milhões. É um absurdo que compromete
também a saúde ﬁnanceira do Município.
Hoje, eu não poderia deixar de mostrar a minha
apreensão. Conﬁamos no Ministro Padilha, ele conhece
a importância da referência médica, da saúde do Estado do Piauí, que não é uma referência só para o Nordeste. Aquele hospital foi inaugurado pelo Presidente
Lula. Foi o Presidente Lula que efetivamente construiu
aquele hospital. Ele se arrastou por 20 anos e foi nos
7 anos do governo Lula que aquele hospital nasceu e
foi entregue à população do Piauí. Ele não pertence
só a Teresina, mas também ao Piauí, ao Maranhão,
ao Pará, ao Tocantins, à Bahia, que se socorrem dele
para o atendimento, feito com muita dedicação, pelos
funcionários da saúde e pelos médicos do Piauí, que
são proﬁssionais bastante preparados no atendimento
dos problemas do nosso povo.
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Então, esses são registros que eu não poderia
deixar de fazer, nesta oportunidade desta segunda-feira, às vésperas de mais uma marcha de prefeitos,
para relatar esse grande problema do HUT de Teresina,
que aﬂige não só Teresina, mas também outros 223
Municípios do Piauí e dezenas, centenas de Municípios do Maranhão e de outros Estados, pessoas que
vão a Teresina tratar da sua saúde.
Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Agradeço ao Senador João Vicente.
Pela ordem de inscritos, Senador Wellington Dias,
último Senador inscrito desta sessão. É o Piauí presente na tribuna.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os que fazem
esta Casa, os que nos assistem pela TV Senado e
ouvintes da Rádio Senado, quero aqui, Senador João
Vicente, primeiro, dizer que me somo à fala de V. Exª
e dou aqui meu testemunho.
Eu não acredito que seja possível, nas regras atuais, um município, mesmo um Município grande como
São Paulo, que tem receitas até mais confortáveis, dar
conta sozinho de uma tarefa como essa de um hospital
de urgência, de emergência, como o HUT; exatamente por conta de que ele atende não só municípios do
próprio Estado, como também os de outros Estados.
Esse é o caso do Hospital Pronto-Socorro de Teresina.
Então, quero aqui me somar a V. Exª, junto ao Ministro Padilha, para que a gente tenha essa condição.
Eu já previa essa aﬂição do Prefeito Elmano. Quando a gente inaugurou o hospital, eu era Governador
e conversava, na época, com o então Prefeito Silvio
Mendes sobre a importância desse pronto-socorro ﬁcar
sob a coordenação do Estado. Naquela época, já era
um início, mas nos aproximávamos de um período eleitoral, o que terminou, de alguma forma, atrapalhando.
Da mesma forma, também quero me somar à homenagem que V. Exª faz ao Grupo Cidade Verde, em
relação a esse evento do tênis, e à equipe maravilhosa
do Tribunal de Contas do Estado, liderada pelo nosso
Conselheiro Kennedy, além de outros amigos, outros
Conselheiros experientes, como o Conselheiro Anfrísio,
a Waltânia, que foi minha colega da Caixa Econômica,
o Olavo Rebelo, que foi do Banco do Brasil, tive o privilégio de atuar com ele depois no Parlamento, Xavier
Neto, o Abelardo, entre outros tantos que ali atuam.
Quero aqui, nesta oportunidade, fazer também
três registros importantes.
Na última sexta-feira, tive o privilégio de viajar
para a região sul do Piauí, inaugurando ali com o Governador Wilson Martins e tantas outras lideranças a
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estrada que liga a cidade de Curimatá a Parnaguá. Uma
obra importantíssima. Na verdade, é uma rodovia que
vem com o nome de BR ali na divisa com a Bahia, de
Cristalândia até Corrente. De Corrente em direção a
cidade de Parnaguá, que está em obras, Visitamos lá
a obra em andamento.
Parnaguá é uma cidade histórica, uma das mais
antigas do Brasil. Ao lado da lagoa de Parnaguá, uma
região com grande potencial na área de criação do
gado bovino. No sul do Piauí, está o nosso grande
rebanho, além do minério e da produção agrícola em
outras áreas para aquela região.
Ali, também tivemos o compromisso do governador em parceria com o Governo da Presidenta Dilma
de retomar a obra para Júlio Borges, a obra para Sebastião Barros e o recapeamento asfáltico, a recuperação em direção a Redenção do Gurguéia.
Essa rodovia, como disse, que passa por Corrente, Parnaguá, Curimatá e vai até Avelino Lopes, tem
no Orçamento deste ano uma emenda do Deputado
Marcelo Castro. Espero que, nesses cortes, tenhamos
condição de discutir sobre as emendas estratégicas
ao desenvolvimento de cada Estado com a Presidenta
Dilma, porque uma delas é para completar a ligação de
Avelino Lopes em direção a Morro Cabeça no Tempo
até a divisa com o Estado da Bahia.
Portanto, é uma alegria muito grande. Estivemos
aqui, neste período, V. Exª e toda a Bancada do Piauí,
ajudando para que tenhamos a liberação dos recursos para a retomada dessas importantes obras. Não
só testemunhei a conclusão e a inauguração dessa
obra, começada no meu governo, tanto essa de Avelino até Curimatá, que ﬁcou pronta, como o outro trecho
de Curimatá em direção a Parnaguá. Agora, faltando
cerca de 20km a 24km para completar entre Parnaguá
e a cidade de Corrente.
Ali estavam presentes os prefeitos, as lideranças daquela região, bastante satisfeitos com todas
essas obras.
Depois, um evento de que tive a privilégio de
participar, dessa vez na região Norte, na cidade de
Parnaíba. Com lideranças do Ministério da Educação
e representantes de faculdades, pudemos analisar a
possibilidade da implantação do curso de medicina
naquela região.
Naquela mesma audiência a que V. Exª fez referência aqui, o Ministro Alexandre Padilha se comprometeu com um conjunto de mudanças nessa área da
saúde. Entre elas, a implantação do cartão SUS, o cadastro dos equipamentos e proﬁssionais de saúde, a
central de regulação, a central de compensação que vai
resolver problema como esse de Teresina, do Hospital
Pronto-Socorro de Teresina. Ou seja, um paciente de
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um outro Município, do Piauí ou de outro Estado, que
seja atendido em Teresina, Teresina tem de receber a
compensação pelo serviço prestado. Acho que esse
é o caminho que marca uma grande diferença, além
do pacto pela saúde.
Pois bem, nessa ocasião também, o Ministro reconhece a carência de proﬁssionais médicos em muitas
regiões do Brasil. Estive com o Prefeito José Hamilton,
seu correligionário, nosso amigo de Parnaíba, e o Vice-Prefeito Florentino. Veja a aﬂição que vivemos em algumas regiões. Ele acaba de fazer um concurso, com
trinta vagas, para médico, oferecendo um bom salário.
Agora, de trinta aprovados, apenas dois compareceram.
Por quê? Porque não pode haver duplicidade de atividade além da carga horária exigida pelo Ministério. E
não há outros médicos livres, em condições de poder
preencher essas necessidades do Município. Some-se
a isso a falta de especialistas, lá mesmo, no Hospital
Dirceu Arcoverde, que visitamos, discutindo a ideia da
implantação, no norte, do curso de medicina.
E o Ministro dava essa boa nova, quer dizer, a
ideia de trabalharmos mais cerca de três mil vagas de
medicina, no Brasil – essa é uma idéia –, além de engenharia e de outras áreas que o MEC também está
discutindo, e fazer isso em regiões onde há problemas.
E no Piauí, os estudos apontam o norte, onde Parnaíba
deve ser a sede, por ser a cidade mais importante daquela região, e onde existe um hospital de média e alta
complexidade. Enﬁm, existem tem todas as condições.
No sul, provavelmente Picos, mas alguma cidade ao
sul, que também possa abrigar o curso de medicina.
Estamos trabalhando com a Universidade Federal
e com faculdades do Piauí e de outros Estados que possam ali abrigar as condições desse curso de medicina.
Pois bem, na visita ao Hospital Dirceu Arcoverde,
o diretor dizia da sua diﬁculdade de fazer funcionar o
hospital. Faltam pediatras e um conjunto de proﬁssionais e especialistas, como ortopedistas. Naquele dia,
ele disse: “Estou hoje sem plantão de ortopedista, por
falta de proﬁssionais. Ou seja, não temos condição de
fazer funcionar essa unidade”.
Então é algo também que considero importante.
Ali participei de um debate sobre a reforma política, puxado pela direção do meu partido, o Partido dos
Trabalhadores, oportunidade em que pudemos ali ver
o sentimento, há uma vontade muito grande de uma
reforma, embora haja muitas dúvidas com relação ao
caminho mais adequado para essa reforma.
E aí eu destaco ainda uma visita que ﬁzemos a
Campo Maior, onde tivemos a participação em um congresso, em uma conferência nessa área da pessoa com
deﬁciência, liderada pelo Helder Jacobina, Secretário
da Pessoa com Deﬁciência, que substituiu a hoje De-
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putada Rejane Dias, que fez ali esse belo trabalho com
relação a pessoa com deﬁciência. Foi um evento com o
qual ﬁquei encantado, mais de mil pessoas, participando
desse evento. Agentes de Saúde, estudantes, médicos,
pessoas da área social, de toda uma região, com cursos
de qualiﬁcação para proﬁssionais nas mais diferentes
áreas, para a educação, para a área do trabalho, para a
área social, para a área da saúde, e o amadurecimento
com relação a como lidar... Ali a presença de faculdades,
de empresários e de comerciantes, dizendo que estão
fazendo as adaptações.
Lembro-me de um depoimento, do dono de uma
faculdade dizendo: “Olha, nós percebemos que as pessoas com deﬁciência hoje têm uma autoestima mais
elevada, estão estudando. Então, nós temos que, não
só adaptar a nossa faculdade, ter banheiro, ter rampa
de acesso, mas também viabilizar as condições técnicas para receber esse público. É um público que tem
renda, é um público que trabalha e que também busca
as condições de consumir produtos no comércio e em
outros serviços e também na educação”.
Então eu quero aqui louvar o momento em que
ali se comemora esses três anos de funcionamento
como secretaria, mas, desde 2003, temos essas conferências. A próxima vai ser na cidade de Valença, e
eu quero destacar todo esse belo trabalho ali, com a
presença novamente também do Governador.
Esteve ali o Deputado Wilson Brandão, a Deputada Flora Izabel e o Deputado Federal Assis Carvalho, para citar aqui algumas das lideranças, além da
Deputada Rejane Dias.
E destaco um momento triste. A Deputada Federal Rosinha, de Alagoas, que se deslocou aqui da
Câmara Federal para participar desse evento, estando lá, foi informada do falecimento do seu noivo, uma
pessoa com quem ela estava de casamento marcado
para os próximos dias. Isso a abalou muito, e ela teve
que voltar ao seu Estado. Nos juntamos aqui também
com o povo do Piauí para demonstrar o nosso sentimento de toda a força de Deus, para ela, para a família
dele e dela, neste momento de muita dor.
Destaco a importância desse trabalho. Vou tratar
exatamente com mais carinho sobre isso. Por último, Sr.
Presidente, ainda hoje praticamente acabei de chegar
do aeroporto de Teresina vindo de São João do Piauí,
onde lá também nosso amigo e seu correligionário Deputado Paes Landim, a Deputada Rejane, o Prefeito
da cidade, o Roberth Paes Landim, outras Lideranças, vereadores e o Professor Santana, nosso reitor
do instituto Federal de Ensino Técnico e Tecnológico.
Tivemos ali o lançamento da pedra fundamental – V.
Exª tem contribuído nessa direção – para instalação
do Instituto Federal de São João do Piauí, um instituto
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que, na verdade, é ensino técnico, que é a base principal, e é esse o destaque, nessa área da mineração. Lá
temos a presença da Vale do Rio Doce, no Município
de Gervásio Costa, a presença de argila branca, de
que se faz louças e um conjunto de outros produtos, a
presença do fósforo com reserva de fosfato, de calcário, ou seja, de todo potencial que tem naquela região.
Então, Pedro II, que também foi lançada essa
base do Instituto Federal Paulistano em São João do
Piauí, com foco nessa área da mineração, logicamente
também atuando em outras áreas, por exemplo, com
cursos de nível superior na área de química, física,
biologia e cursos técnicos na área de gastronomia e
outros cursos, já que é uma região turística perto da
região da Serra da Capivara.
Destaco, portanto, que nessa ocasião recebemos
uma forte cobrança das Lideranças para a restauração
da rodovia, especialmente do trecho de Itaueiras em
direção a Canto do Buriti e de Canto do Buriti à cidade de São João do Piauí. Dali mesmo ﬁz um contato
com o Governador do Estado. Temos que atuar juntos
aqui, através da Codevasf, através do Ministério da
Integração, através do Ministro Luiz Sérgio para liberação desses recursos.
Vejam, lá tem uma emenda que está empenhada
desde o ano passado e essa liberação é importante
para a conclusão desta obra.
Destaco ainda que nessa região também foi liberado agora, dessa vez também pelo Ministério da
Integração e da Codevasf, pelo Plano de Aceleração
do Crescimento, o projeto Marrecas Jenipapo, um projeto de irrigação importante também naquela região.
Ali tem já uma experiência com a produção de uva, de
goiaba, de banana, de melão, de melancia.
Tem o Festival da Uva, que espero neste ano
possa ser retomado. Há ali, ainda, uma experiência
da Embrapa, que trabalha em pesquisa em Petrolina,
São João do Piauí, nessa área de produção de oliva,
a nossa azeitona, com bons resultados – conversei
com o pessoal da Embrapa sobre isso –, produção de
maçã e produção de pera.
Quando eu era menino, eu achava que esse negócio de pera, uva ou maçã – a gente brincava muito
nos tempos de menino, com as meninas: uva, pêra ou
maçã –, era coisa da Itália, de lugares frios. A nossa
Embrapa desenvolveu uma tecnologia que nos permite produzir em uma região de semiárido. A região tem
muita água de subsolo, tem muito sol e solo profundo,
que é o ideal para a plantação.
Pois bem, estou dizendo que essa base do PAC,
nesse projeto de irrigação, vai dar um novo salto de
desenvolvimento àquela região, com a presença do
Banco do Nordeste, com a presença, repito, de um
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conjunto de outros investimentos importantes, um comércio forte. Estive lá com o seu amigo Ferraz e tantos
outros comerciantes, colocando a importância dessas
obras de energia e de um conjunto de outras, estabelecidas naquela região.
Então, eu quero aqui, com essas palavras, dizer
que estamos cobrando do Governo Federal, que estaremos acompanhando juntos com V. Exª, com o Senador Cyro, com a Bancada da Câmara, a liberação
desses recursos.
A Construtora Sucesso já retomou a obra de Simplício Mendes em direção a Oeiras. Ali, também será feito
o recapeamento em direção ao Município de Paes Landim, ou seja, integrando com São Miguel do Fidalgo, com
São José do Peixe, com Pedro Laurentino um conjunto
de outras rotas que faltam ser completadas. São obras
iniciadas no meu Governo e é importante a continuidade
delas, agora, no Governo do Governador Wilson Martins.
Enﬁm, quero aqui com essas palavras registrar
essa maratona, que nos dá muita alegria, ao visitar
as várias regiões do Estado e ver que as coisas estão
começando a acontecer. Estamos aqui cobrando a retomada da obra da estrada – já foi tomada de União
em direção a Miguel Alves –, do trecho de José de
Freitas em direção a Cabeceiras, também uma estrada importantíssima, que precisa de todo nosso apoio
e acompanhamento.
Quero, para encerrar, Senador Vicente, dizer que
estou me somando a V. Exª e quero ir além. V. Exª fazia
um apelo ao Governo Federal em relação à situação
do Pronto-Socorro.
Faço um apelo ao Supremo. Acho que temos hoje
um conjunto de razões para acreditar que houve falha
em relação à pesquisa do IBGE na cidade de Teresina.
São inúmeras as pessoas que declaram que não participaram daquela pesquisa e com base nisso o Município fez um recurso para manter o cálculo do Fundo de
Participação do Município como uma população acima
de 840 mil habitantes que com certeza Teresina tem.
Teresina é uma cidade com cerca de pelo menos 900 mil habitantes. E certamente esses estudos o
IBGE deverá fazer para poder convalidar exatamente
esses dados.
Como é que se imagina uma cidade daquela ter
reduzido o número de habitantes?
Todos os dias está.... Só naquela região de Santa
Maria da Codipe, há cerca de 20 mil famílias a mais
do que havia em 2002. Só agora em Jacinto Andrade
são 4.300 casas que estão sendo entregues, mas o
conjunto da Vila Nova Teresina e um conjunto de outras comunidades. Estou citando apenas uma região
da cidade, para dizer do tamanho da expansão da
Capital do Piauí.
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Portanto, eu acredito que o Supremo também terá
toda a sensibilidade de atender esse apelo do Prefeito
Elmano porque se trata de algo importante para essa
população. A cidade tem a responsabilidade de cuidar
como Capital de um conjunto de atendimentos de necessidades não só da população que ali vive, mas da
população que ali transita, de Timon, Caxias do Maranhão, de cidades ali da nossa vizinhança.
Então, é por tudo isso que vamos estar juntos
aqui também trabalhando para uma solução.
Era isso, Sr. Presidente. Quero agradecê-lo.
Muito obrigado, era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
João Vicente Claudino, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Quero parabenizá-lo, Senador Wellington
Dias, pelo discurso e registrar tantos eventos em Teresina e principalmente o Ifet lá de São José do Piauí,
que é muito importante para a região.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 505, DE 2011
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do procurador de Justiça José Ribamar
Machado
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar, pelo
falecimento do procurador de Justiça José Ribamar
Machado, aos 88 anos, ocorrido domingo, dia 30 abril
de 2011, no Piauí.
Requeiro, mais, que este voto seja levado ao conhecimento do Ministério Público do Estado do Piauí e,
por seu intermédio à Srª Maria José Pessoa Monteiro
Machado, esposa do Dr. José Ribamar, aos seus ﬁlhos
Francisco de Assis Machado, Fernando Monteiro Machado, Marco Aurélio Monteiro Machado, José Raimundo Monteiro Machado, Wellington Monteiro Machado e
Márcia Beatriz Machado Paiva e Silva ao Dr. Jaó batista
de Machado e por seu intermédio, aos demais familiares.
Justiﬁcação
O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da República é um preito de saudade ao procurador de Justiça José Ribamar Machado. Era um modelo de homem,
devido ao seu comprometimento, retidão e honestidade
com o qual conduzia a sua vida e orientava a família.
Sua história ﬁcará na memória de todos aqueles
que foram ajudados por ele e de toda a sociedade, que
o reconhece pela sua inteligência e inﬂuência no meio
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REQUERIMENTO Nº 507, DE 2011

jurídico, sempre compartilhando seus conhecimentos,
buscando construir uma sociedade mais justa e mais
solidária, além de ter sido um cidadão exemplar.
Por estas razões, o procurador de justiça Ribamar Machado é merecedor de homenagem póstuma
desta Casa.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2011. – Senador
João Vicente Claudino.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso à TV Cidade Verde,
do Estado do Piauí.
Requeiro, mais, que este voto seja levado ao conhecimento do Diretor-Presidente, Jesus Elias Tajra, por seu
intermédio aos demais funcionários da TV Cidade Verde.

REQUERIMENTO Nº 506, DE 2011

Justiﬁcação

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno e, ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Tribunal de
Contas do Estado do Piauí.

A TV Cidade Verde foi fundada em 1998. Com
sede em Teresina, é aﬁliada do SBT e transmite o
canal para parte do interior do PI, por meio do canal
5. “A boa imagem do Piauí” é a marca da TV Cidade
Verde em nosso Estado. A TV Cidade Verde já desfruta
de uma grande audiência no Estado e goza de muita
credibilidade junto à população do Piauí.
Além da programação regional de grande qualidade, a TV Cidade Verde também se destaca pelos
projetos em que participa e pelos eventos que promove. Podemos citar a Etapa Cidade Verde Junior’s Cup
de Tênis que reuniu em Teresina 290 atletas de todo o
País. Foi a única etapa do Circuito Nacional Correios
de Tênis Infanto-Juvenil realizada no Nordeste.
Também merece destaque o projeto Olimpiauí
2016, um projeto que visa mobilizar crianças e jovens
para a prática de modalidades esportivas olímpicas. O
Olimpiauí promoverá disputas em 13 modalidades esportivas, com competições em várias quadras e ginásios
em Teresina, entre os dias 2 e 12 de junho deste ano.
Com essas ações, a TV Cidade Verde tem assumido um importante papel que seria do Poder Público,
que é incentivar a formação de novos atletas. Com
raras exceções, a formação dos nossos atletas tem
dependido de clubes formadores ou então de “paitrocinadores”, já que não há estímulos para a promoção
do esporte e formação dos atletas.
Diante de tudo que foi exposto aqui, a TV Cidade Verde do Estado do Piauí, na pessoa do Diretor-Presidente Jesus Elias Tajra, é merecedora desta
homenagem por esta Casa.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senador
João Vicente Claudino.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Aloysio
Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro e Romero Jucá enviaram discursos à Mesa que serão 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.

Justiﬁcação
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí é o mais
antigo Tribunal de Contas Estadual do Brasil. Somente o
Tribunal de Contas da União foi criado antes do Tribunal
de Contas do Estado do Piauí. Com mais de um século de
trajetória, foi instalado pelo Governador Raymundo Arthur
de Vasconcelos ainda no século XIX, no ano de 1899.
O TCE/PI tem atuado fortemente no controle e
ﬁscalização dos recursos públicos em todo o Piauí.
O incentivo à transparência, programas de auxílio à
prestação de contas e cursos ministrados no TCE/PI
são contribuições ofertadas aos gestores públicos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, como também
para a comunidade, para que exerçam efetivamente o
controle social em nosso Estado e que tem tido efeitos
positivos para o nosso Piauí.
No meu Estado, o TCE/PI vem atuando exemplarmente em sua missão primordial de ﬁscalizar a administração ﬁnanceira dos recursos que são destinados
ao Piauí. Para isso, tem investido na qualiﬁcação de
seu quadro funcional e em um processo continuado
de modernização, além da ampliação do prédio sede
da Corte, para uma melhor prestação de serviço e
atendimento à população.
Diante de tudo que foi exposto aqui, o Tribunal de
Contas do Estado do Piauí, na pessoa do Presidente Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros, é
merecedor desta homenagem por esta Casa. Gostaria
que também fosse retransmitido aos demais conselheiros: Conselheira Waltânia Maria Nogueira de Sousa
Alvarenga; Conselheiro Anfrísio Neto Castelo Branco;
Conselheiro Guilherme Xavier Neto; Conselheiro Olavo
Rebelo de Carvalho; Conselheiro Abelardo Pio Vilanova
e Silva; Conselheiro Luciano Nunes Santos, aos 109
auditores ﬁscais e cinco conselheiros substitutos, e aos
demais servidores dessa Corte, este Voto de Aplauso.
Sala das Sessões, de abril de 2011. – Senador
João Vicente Claudino.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Terror
e Poder”, publicada pela revista Veja, em sua edição
de 13 de abril de 2011.
A matéria destaca que a Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados apurará as atividades de integrantes de organizações terroristas
islâmicas no Brasil. A decisão da Câmara é consequência da reportagem da revista Veja que mostrou
como grupos radicais usam território nacional para
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planejar e ﬁnanciar atentados, divulgar propaganda e
até aliciar militantes.
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 ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do 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 Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a
tribuna neste momento para fazer o registro do editorial
intitulado, “Gente que mente”, do articulista Eduardo
Graeff, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo em sua
edição de 20 de abril de 2011.
O autor destaca que o grande problema do PT
é a desonestidade. Segundo ele, não se trata apenas
da corrupção desenfreada. Pior que isso é a desones-
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tidade intelectual: o uso sistemático da mentira como
arma política.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)

Folha de S.Paulo. 24-4-11
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer da matéria intitulada “Verba, jabá
e água fresca”, publicada pela revista Veja de 27 de
abril de 2011.
A matéria destaca que o MST encolheu, mas seu
apetite por verbas públicas só fez crescer. Contrariando
a lógica, os movimentos cada vez mais nanicos nunca
estiveram tão bem alimentados por verbas públicas.
Entre 2003 e 2010, os repasses do Ministério do Desenvolvimento Agrário para o MST e demais entidades

603

Maio de 2011

ligadas à reforma agrária aumentaram nada menos
do que 285%.
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. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)

Veja. 27-5-11
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – PA Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, pela Liderança do Governo, tomo parte nesta sessão para louvar, ao lado dos
demais Senadores e Senadoras, os 185 anos de existência do Senado Federal.
Um dos símbolos maiores da democracia, um dos
vértices do equilíbrio entre os Poderes da República, o
Senado, como todo organismo político dinâmico, atuante e vinculado ao seu tempo histórico, passou por
diversas transformações ao longo de seus quase dois
séculos de história.
Do colegiado de dignitários que compunha o Senado do Império na data de sua instalação, em 6 de maio
de 1826, pouco se preservou no Senado atual. O papel
político, a missão institucional e as competências e atribuições constitucionais são outras, adequadas ao momento presente e à organização do Estado brasileiro atual.
Diferentemente dos Senadores do Império, os
Senadores do Brasil enquanto Estado democrático de
Direito são eleitos pelo voto direto, por intermédio de
uma eleição baseada em regras claras e estritamente
respeitadas. Representam seus respectivos Estados
federados, e o fato de cada Estado contar com o mesmo número de representantes oferece ao Senado sua
característica especial: a de ser uma Casa que privilegia o equilíbrio entre as unidades da Federação, independentemente do poder econômico ou da grandeza
populacional de cada Estado.
Hoje, o Senado, que compõe, com a Câmara dos
Deputados, a instância máxima do Poder Legislativo
federal, exerce seus deveres com responsabilidade,
eﬁciência e transparência.
Suas discussões, seus debates, suas audiências
públicas, seus pronunciamentos e suas deliberações
são amplamente divulgados, inclusive pelo rádio e pela
televisão. O número de projetos analisados e aprovados a cada legislatura nunca foi tão expressivo. É uma
Casa cada vez mais aberta ao diálogo com a população, cada vez mais próxima do cidadão brasileiro.
O Senado chega aos seus 185 anos contando com
aquela que talvez seja uma de suas composições mais
bem qualiﬁcadas. Entre os 81 Senadores, há nada menos que três ex-Presidentes da República. Diversos Senadores já governaram seus Estados, já foram prefeitos
de capitais e outras cidades importantes, já exerceram
cargos de Ministros de Estado e outras funções do primeiro escalão da Administração Pública, ou acumularam
vários mandatos como Senadores ou Deputados Federais.
Essa reunião de pessoas tão experimentadas na
vida pública, essa união de currículos voltados para o
bem comum do Brasil ao longo de tantos anos, é um
dos motivos pelos quais o Senado tem preservado a
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condição de foro privilegiado para a discussão e a solução dos principais desaﬁos enfrentados pelo País.
Quero parabenizar, portanto, não apenas o Senado Federal enquanto instituição, mas, principalmente, cada um dos 80 Senadores e Senadoras com os
quais tenho a honra de compartilhar essa missão tão
honrosa que é a condução desta Casa pelo bem do
Brasil e de seu povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 514, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 10, de 2011, que altera
a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV e a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas,
as Leis nºs 10.188, de 12 de fevereiro de 2001,
6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de
1991, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002-Código Civil; revoga os dispositivos da Medida
Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 514, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia
03.05.2011)
Relator revisor: Senador Waldemir Moka
(Sobrestando a pauta a partir de:
26.02.2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 11.05.2011
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, de autoria da Senadora Ideli Salvatti,
que altera a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, para acrescentar ou-
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tras atividades de prestação de serviços às
já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 473, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 115, de 2011 (nº
2.600/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o Texto das Notas Reversais entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai sobre as
Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de
Itaipu, ﬁrmadas em 1º de setembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 153, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann,
com os votos contrários dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Jarbas Vasconcelos e,
em separado, do Senador Jarbas Vasconcelos.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
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informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 43, de 2005 (nº 6.233/2002,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente (determina que alimentos provisórios sejam ﬁxados
cautelarmente em favor da criança ou adolescente cujo agressor seja afastado da moradia
comum por determinação judicial).
Parecer sob nº 1.479, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Romero Jucá, favorável com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
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9
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
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Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 100, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 100, de 2010, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito - Pedoﬁlia (SF), que altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever a inﬁltração de agentes
da polícia na Internet com o ﬁm de investigar
crimes contra a liberdade sexual de criança
ou adolescente.
Parecer sob nº 122, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 168, de 2011 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 121, de 2011,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora Senadora Ana
Rita), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 17
minutos.)
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