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Ata da 76ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 18 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, e dos Srs. Wilson Santiago,
Mozarildo Cavalcanti e João Pedro
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 22 horas e 1 minuto)

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.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 556, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplauso pela transformação do
Centro Universitário Nilton Lins em Universidade Nilton
Lins, conforme publicado no Diário Oﬁcial da União
do dia 16 de maio de 2011, bem como seja transmitida à Instituição a referida congratulação no endereço:
Av. Professor Nilton Lins, 3259. Parque das Laranjeiras
CEP: 69058-030 Manaus/AM.
Justiﬁcação
O Conselho Nacional de Educação aprovou por
unanimidade, a transformação do Centro Universitário Nilton Lins em Universidade Nilton Lins, a primeira
universidade particular tipicamente amazônica.
A UniNilton Lins conta atualmente com mais de
14 mil universitários e tem 13 grupos de pesquisas cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq). Em novembro de 2010,
o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou por
unanimidade a transformação do Centro Universitário
Nilton Lins em universidade.
Segundo a Professora Giselle Lins Maranhão,
reitora da Universidade, a instituição está agora completa e o próximo passo é levar unidades para outros
municípios do estado do Amazonas, além de aumentar
os investimentos nos núcleos de pesquisas. Trata-se,
portanto, de uma justa e merecida homenagem.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 557, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, aos Defensores
Públicos da União pelo Dia Nacional da Defensoria
Pública, comemorado no dia 19 de maio, bem como
seja encaminhado o referido voto no seguinte endereço:
Defensoria Pública Geral da União – SBS Quadra 01,
Blocos H/I, Lotes 26/27 – CEP: 70070-110 – Brasília/DF.
Justiﬁcação
A Defensoria Pública da União, tem como objetivo
prestar assistência jurídica ao cidadão desprovido de
recursos. Em razão do direito fundamental de acesso
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à justiça, brasileiros e estrangeiros podem ser beneﬁciados pelos serviços prestados pela Instituição, desde
que comprovem a insuﬁciência de recursos.
A Defensoria Pública da União é competente
para ajuizar ações civis e criminais na Justiça Federal,
Militar, Eleitoral, do Trabalho, em Juizados Especiais
Federais, Tribunais Superiores e Supremo Tribunal
Federal, atuando de modo descentralizado, por meio
de Defensores Públicos Federais lotados em unidades
localizadas nas 26 capitais e no Distrito Federal. Em
alguns estados, há mais de uma sede, representando
o início do processo de interiorização da Instituição.
Além da defesa do cidadão em ações individuais,
a DPU age por meio de demandas coletivas. Leva ainda,
por intermédio dos seus projetos, conhecimento jurídico
e noções de cidadania a estudantes, comunidades afastadas dos grandes centros urbanos, indígenas, quilombolas, prestando assistência jurídica quando necessária.
É grande a área de abrangência, pois o atendimento não se restringe à defesa judicial, mais ainda a
esfera administrativa, na qual o assistido pode obter
o apoio da DPU junto a órgãos da Administração Federal: saúde, moradia, educação, benefício previdenciário entre outros.
Na defesa dos interesses dos seus assistidos os
Defensores Públicos têm atuação em todos os graus
de jurisdição, com titularidade e atribuições especíﬁcas.
Parabéns, aos nobres Defensores Públicos da União.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 558, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas
pela Senhora Ministra do Meio Ambiente, as seguintes
informações:
No último dia 16 de maio, foi noticiada, pelo jornal
Diário do Amazonas, em sua coluna “Claro e Escuro”
a existência do sítio “orgulhoverde.com”, que tem seu
provedor hospedado nos Estados Unidos, e que divulga matérias defendendo a internacionalização da
Amazônia como forma de preservar o meio ambiente
na Região. Essa informação foi conﬁrmada ao acessarmos o referido sítio na internet.
Diante do exposto, solicito as seguintes informações:
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1. Se esse Ministério tem conhecimento
da existência de tal sítio hospedado na internet;
2. Quais as medidas que esse Ministério
vem adotando ou poderá adotar para responder
e/ou coibir que tais notícias, que vão de encontro a Soberania Nacional e a política do Governo brasileiro de preservação da Amazônia
brasileira, continuem sendo propagandeadas;
3. Se as Organizações Não Governamentais – ONGs que atuam na Região necessitam
de autorização para desenvolver seus trabalhos. Caso positivo especiﬁcar:
a) As ONGs são autorizas;
b) O tipo de trabalho que essas ONGs
desenvolvem na Região;
c) Os locais onde atuam;
d) As ONGs que recebem subvenção ou
recursos da União, especiﬁcando os valores,
por ano. Nos últimos quatro anos.
Justiﬁcação
Por várias vezes foi noticiado que internacionalizar a Amazônia seria a única solução de preservação
da ﬂoresta. Tal medida sempre foi rechaçada pela sociedade brasileira.
No último dia 16 de maio, foi noticiada, pelo jornal
Diário do Amazonas, em sua coluna “Claro e Escuro”
a existência do site “orgulhoverde.com”, que tem seu
provedor hospedado nos Estados Unidos, e que divulga
matérias defendendo a internacionalização da Amazônia
como forma de preservar o meio ambiente na Região.
Segundo o site a solução para a preservação da
Amazônia é internacionalizar toda a região, criando
um Conselho Internacional composto por instituições
ambientais mundiais e presidido por ONGs como a
WWF e o Greenpeace. Defendem ainda que, com este
Conselho os índios receberiam tratamento de “primeira
linha, inclusive com direito a uma cadeira cativa no conselho” e que o referido conselho poderia desapropriar
as terras dos produtores rurais da região. A matéria é
concluída com apelo de que a idéia seja compartilhada
com amigos e familiares nas redes sociais.
Diante de fatos tão grave é que venho solicitar
essas informações ao Ministério do Meio Ambiente.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 559, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito que sejam prestadas,
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pelo Senhor Ministro das Relações Exteriores, as seguintes informações:
No último dia 16 de maio, foi noticiada, pelo jornal
Diário do Amazonas, em sua coluna “Claro e Escuro”
a existência do site “orgulhoverde.com”, que tem seu
provedor hospedado nos Estados Unidos, e que divulga matérias defendendo a internacionalização da
Amazônia como forma de preservar o meio ambiente
na Região. Essa informação foi conﬁrmada ao acessarmos o referido sítio na internet.
Diante do exposto, solicito as seguintes informações:
1. Se esse Ministério tem conhecimento
da existência de tal sítio hospedado na internet;
2. Quais as medidas que esse Ministério
vem adotando ou poderá adotar para responder
e/ou coibir que tais notícias, que vão de encontro a Soberania Nacional e a política do Governo brasileiro de preservação da Amazônia
brasileira, continuem sendo propagandeadas;
3. Se as Organizações Não Governamentais – ONGs internacionais que atuam na
Região necessitam de autorização do Governo brasileiro para desenvolver seus trabalhos.
Caso positivo especiﬁcar:
a) As ONGs internacionais que são autorizadas;
b) O tipo de trabalho que essas ONGs
desenvolvem na Região;
c) Os locais onde atuam.
Justiﬁcação
Por várias vezes foi noticiado que internacionalizar a Amazônia seria a única solução de preservação
da ﬂoresta. Tal medida sempre foi rechaçada pela sociedade brasileira.
No dia último 16 de maio, foi noticiado, pelo jornal
Diário do Amazonas, em sua coluna “Claro e Escuro”
a existência do site “orgulhoverde.com”, que tem seu
provedor hospedado nos Estados Unidos, e que divulga
matérias defendendo a internacionalização da Amazônia
como forma de preservar o meio ambiente na Região.
Segundo o site a solução para a preservação da
Amazônia é internacionalizar toda a região, criando
um Conselho Internacional composto por instituições
ambientais mundiais e presidido por ONGs como a
WWF e o Greenpeace. Defendem ainda que, com este
Conselho os índios receberiam tratamento de “primeira
linha, inclusive com direito a uma cadeira cativa no conselho” e que o referido conselho poderia desapropriar
as terras dos produtores rurais da região. A matéria é
concluída com apelo de que a idéia seja compartilhada
com amigos e familiares nas redes sociais.
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Diante de fatos tão grave é que venho solicitar essas informações ao Ministério das Relações Exteriores.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(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.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 139 e
2.082, de 2011, na origem, que encaminham manifestações, respectivamente, da Associação dos Juízes
Federais do Brasil e do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2010.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício n° 139/2011
Brasília, 5 de maio de 2011
Excelentíssimo Presidente,
A Associação dos Juízes Federais do Brasil –
AJUFE, entidade nacional de representação dos juízes
federais, vem respeitosamente manifestar-se sobre
o Projeto de Lei iniciado na Câmara n° 3/2010 e em
trâmite no Senado Federal, especiﬁcamente sobre as
emendas apresentadas ao projeto pelo Exmo. Líder do
Governo na Câmara, Senador Romero Jucá.
O projeto em questão é originário de proposta apresentada pela Ajufe junto à Câmara dos Deputados diante
da preocupação crescente com a segurança dos juízes e
membros do Ministério Público, especialmente daqueles
à frente de processos envolvendo o crime organizado.
Vem a Ajufe acompanhando o processo, a cada
passo, e inicialmente cumpre elogiar o Senado Federal pela aprovação, em primeiro turno, em 27-4-2011,
do Substitutivo apresentado pelos Senadores Aloízio
Mercadante e Álvaro Dias.
Espera a Ajufe que o Substitutivo seja aprovado,
em breve, em turno suplementar pelo Senado.
Ocorre que foram apresentadas emendas que
geraram na Ajufe grande preocupação. Em especial,
uma das emendas apresentadas suprime dispositivo
chave do Projeto, o seu art. 9°.
O art. 9° apenas estabelece a obrigação legal das
forças policiais de realizarem a proteção dos juízes e
membros do Ministério Público em situação de risco
decorrente do exercício de suas funções.
Inexplicavelmente, a emenda suprime tal dispositivo, porque supostamente “poderia trazer sérios problemas à execução da política de segurança pública”.
A justiﬁcativa parece pouco compreensível, já
que, se juízes ou membros do Ministério forem ame-
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açados por organizações criminosas em decorrência
do exercício de suas funções, é óbvia a necessidade
e o dever do Estado em fornecer-lhe proteção, o que
deve ser feito, de forma eﬁcaz, através das forças policiais, as mais preparadas para tanto.
A emenda incompreensivelmente deixa juízes e
membros do Ministério Público desamparados, restando indagar, caso aprovada, como será feita a proteção
da magistratura ameaçada pelo crime organizado?
Entende-se, portanto, que provavelmente houve
algum mal-entendido na apresentação da emenda,
pois não se pode conceber que se pretenda deixar juízes ou membros do Ministério Público em situação de
risco, entregues à própria sorte, sem proteção policial.
É imprescindível, portanto, que tal emenda seja
retirada ou rejeitada pelo Senado Federal.
Também se propôs, nos arts. 7° e 8° no Substitutivo apresentado pelos Senadores Aloízio Mercadante e Álvaro Dias, que fosse outorgado aos Tribunais
e instituições do Ministério Público o porte de armas
que ﬁcariam a seu cargo, como se fosse uma empresa de segurança privada, para entrega a servidores
devidamente treinados para o exercício de função de
segurança dos prédios do Judiciário e do Ministério
Público e de seus membros.
Embora se entenda que o serviço de segurança
deve ser prestado principalmente pelas forças policiais, tem-se presente que, por vezes, diﬁculdades
estruturais impedem que a Polícia preste segurança
contínua ao Judiciário e ao Ministério Público. Nessa
perspectiva, parte da segurança poderia ser prestada por agentes públicos do Judiciário e do Ministério
Público devidamente treinados. Para evitar que façam
uso do armamento para ﬁns indevidos e fora do serviço, o porte é outorgado, pelo projeto, às instituições e
não diretamente aos servidores. A previsão contida no
projeto teve, como explicitado na exposição de motivos
do Substitutivo, exatamente presente a necessidade
de compatibilizá-lo com o Estatuto do Desarmamento.
Não obstante, foram apresentadas duas emendas
suprimindo os arts. 7º e 8º do Substitutivo, a pretexto
de serem contrários ao Estatuto do Desarmamento.
Compreende-se, é certo, a política governamental
de redução do número de armas no País. Entretanto, é
necessário igualmente compreender a necessidade de
estabelecer uma estrutura de segurança mínima para
o Poder Judiciário e para o Ministério Público, usualmente envolvidos com processos atinentes ao crime
organizado. Atualmente, em geral, a segurança dos
prédios da Justiça e do Ministério Público e por vezes
dos membros dessas instituições é feita através de empresas privadas de segurança, com gastos do Poder
Público e ainda com riscos decorrentes da utilização
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de corpo de agentes que não é próprio. A previsão dos
arts. 7º e 8º visa apenas possibilitar a substituição da
segurança providenciada por empresas privadas pela
segurança providenciada por corpo de agentes próprios, o que dará mais tranquilidade e acarretará economia de recursos ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público. Na prática, não haverá aumento do número
de armas disponíveis, mas apenas substituição da segurança prestada por agentes privados armados pela
segurança prestada por agentes públicos, por vezes
armados, em geral de maior conﬁança e menor risco
de inﬁltração por grupos criminosos.
Entende-se, portanto, que as duas emendas devem ser rejeitadas e aprovados os arts. 7º e 8º do Substitutivo, na linha da exposição de motivos do projeto.
Também foi apresentada emenda alterando o §
1º do art. 1º do Substitutivo. O art. 1º do Substitutivo
prevê, em síntese, a possibilidade de instauração, já
em primeira instância, de um juízo colegiado para a
tomada de decisões em processos de risco, a ﬁm de
diminuir o risco de “pessoalização” no processo e de
retaliação contra o juiz individual por parte do crime
organizado. A emenda apresentada pretende que,
quando da solicitação pelo juiz da instauração do colegiado, haja comunicação obrigatória à Corregedoria
da instituição judiciária, a ﬁm de prevenir a utilização
indiscriminada do colegiado. Ora, entende-se que tal
medida é desnecessária e que gera constrangimentos
à magistratura. Inexiste no Direito brasileiro a previsão
da obrigatória e geral submissão de decisões judiciais
à revisão por órgãos correcionais. Não se vislumbra
motivo da adoção de medida da espécie para a instauração do juízo colegiado. Caso haja algum abuso,
isso poderá ser corrigido por correição posterior, que
poderá ser realizada de ofício, sem a necessidade de,
em todo e em qualquer caso, o envio de comunicação
da instauração do juízo colegiado à Corregedoria. Aliás,
caso haja abuso por parte de algum juiz na solicitação
da instauração do colegiado, é óbvio que os colegas
juízes chamados a compor o colegiado logo tomarão
a iniciativa de provocar a Corregedoria se reputarem
conﬁgurada a utilização indiscriminada do instituto por
parte do juiz solicitante. Assim, entende a Ajufe que a
emenda proposta presume uma utilização abusiva do
instituto, não havendo razão que justiﬁque tal presunção, e propõe medida anômala no Direito brasileiro,
além de desnecessária.
Por esses motivos, entende a AJUFE que a emenda de alteração do § 1º do art. 1º do Substitutivo deve
igualmente ser rejeitada, mantendo a redação atual
do Substitutivo.
Essas são as ponderações da AJUFE acerca das
emendas apresentadas pela Liderança do Governo no
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Senado, esperando que sejam levadas em consideração, para o ﬁm de manutenção da redação do Substitutivo aprovado em 27-4-2011 para o PLC nº 3/2010.
Reitera-se, em especial, que, no entender da
AJUFE, é essencial e imprescindível a manutenção
da redação do art. 9º do Projeto, com a redação do
Substitutivo, e, por conseguinte, a rejeição da emenda
supressiva, sob pena de descaracterizar completamente todo o projeto e retirar dos juízes e membros do Ministério Público a necessária proteção policial quando
se encontrarem em situação de risco. Se aprovada tal
emenda, o projeto, ao invés de incrementar a segurança dos juízes e membros do Ministério frente ao crime
organizado, acarretará o efeito absolutamente contrário.
Cordiais saudações, – Gabriel de Jesus Tedesco
Wedy, Presidente.
Ofício nº 2.082 /2011
Fortaleza, 4 de maio de 2011
Assunto: PLC nº 3/2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Corte,
na sessão de 29-4-2011, tendo em vista proposição
do Juiz Jorge Luís Girão Barreto, deliberou, à unanimidade e em consonância com o douto Representante
Ministerial, no sentido de transmitir o reconhecimento
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará pela votação
e aprovação, no Senado Federal, do Projeto de Lei
Complementar nº 3/2010, nos seguintes termos:
[...] “Em continuidade, o Juiz Jorge Luís
Girão Barreto cientíﬁca à Corte que o Senado
da República aprovou, em 27-4-2011, o PLC
nº 3/2010, que fora apresentado, originariamente, pela Associação dos Juízes Federais
do Brasil – AJUFE na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa da Câmara
dos Deputados, o qual garante a segurança
dos juízes federais, pois permite o julgamento
de delitos praticados por organizações criminosos por um colegiado de três magistrados,
diminuindo a personiﬁcação das decisões judiciais nesses casos e, consequentemente,
o risco de pressões ou retaliações contra os
juízes. Ainda com a palavra, S. Exª solicita a
expedição de ofício ao Senador José Sarney,
Presidente do Senado, a ﬁm de transmitir o
reconhecimento deste Tribunal pela votação
e aprovação, naquela Casa, do projeto de lei
em comento. A Corte, por unanimidade e em
consonância com o douto Representante Ministerial, acata a proposição. Na oportunidade,
a Excelentíssima Senhora Desembargadora
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Maria Iracema Martins do Vale parabeniza o
Juiz Jorge Luís Girão Barreto por sua atuação
incisiva e brilhante à frente desse movimento. Logo após, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ademar Mendes Bezerra, em
seu nome e também em nome da Associação
Cearense de Magistrados, corrobora as palavras da ilustre Desembargadora-Corregedora
e também declara seu contentamento com a
aprovação do PLC nº 3/2010, pois se trata de
uma iniciativa que irá zelar pela vida dos colegas magistrados. A Corte ﬁca ciente”
Excerto da Ata da 57ª Sessão Ordinária do TRE/CE, ocorrida em
29-4-2011.

Atenciosamente, – Des. Ademar Mendes Bezerra,
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os expedientes serão juntados ao processado
do Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2010.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2007, do
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;
– Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2008, do Senador Lobão Filho, 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 (tramitando em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado nº 334, de 2008); e
– Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2011, da Senadora Lídice da Mata e outros Senadores, que
denomina Engenheiro Vasco Filho o trecho da
BR – 324 que liga os Municípios de Salvador e
Feira de Santana, na Bahia.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado
nºs 385, de 2007, e 66, de 2011, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 114 e 334, de 2008, que tramitaram em conjunto,
rejeitados, vão ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas às seguintes matérias:
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– 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.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 275, de 2009 (nº
3.817/2008, na Casa de origem, do Deputado
Cláudio Diaz), 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; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 146, de 2010 (nº
6.089/2009, na Casa de origem, da Deputada
Fátima Bezerra e outros Deputados), que declara
Nilo Peçanha Patrono da Educação Proﬁssional
e Tecnológica.
Tendo sido apreciados terminativamente pela
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto
de Lei da Câmara nº 275, de 2009, rejeitado, vai ao
Arquivo; e o Projeto de Lei da Câmara nº 146, de 2010,
aprovado, vai à sanção.
Serão feitas as devidas comunicações à Câmara
dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 605, de
2011, do Presidente da Câmara dos Deputados, que
comunica a declaração de prejudicialidade da Medida
Provisória nº 516, de 2010, que dispõe sobre o salário
mínimo a partir de 1º de janeiro de 2011, em virtude
da promulgação da Lei nº 12.382, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 605/11/SGM-P
Brasília, 17 de maio de 2011
Assunto: Comunicação de Declaração de Prejudicialidade da Medida Provisória nº 516, de 30 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, com fundamento no art. 163, I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, em sessão realizada no dia 4 de maio
de 2011, declarei prejudicada a Medida Provisória nº
516, de 30 de dezembro de 2010, que “Dispõe sobre o
salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2011.”, em
virtude da promulgação da Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, que “Dispõe sobre o valor do salário
mínimo em 2011 e a sua política de valorização de longo
prazo; disciplina a representação ﬁscal para ﬁns penais
nos casos em que houve parcelamento do crédito tributário; altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
e revoga a Lei nº 12.255, de 15 de junho de 2010.”, tendo, por conseguinte, determinado o seu arquivamento.
Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A matéria vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 672,
de 2011, da Presidência da Câmara dos Deputados,
comunicando ter sido veriﬁcada inexatidão formal nos
autógrafos da Medida Provisória nº 515, de 2010, aprovada por aquela Casa, conforme publicação do Diário
Oﬁcial da União, de 31/12/2010.
A Presidência determina a juntada do Ofício no
processado da matéria e a republicação dos avulsos
respectivos.
É o seguinte o ofício:
Of. Nº 672/11/SGM-P
Brasília, 17 de maio de 2011
Assunto: Comunica inexatidão formal no anexo de
autógrafos.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência ter sido veriﬁcado
inexatidão formal nos autógrafos da Medida Provisória
nº 515, de 2010 que “Abre crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo no valor global de R$ 26.673.264.196,00
(vinte e seis bilhões, seiscentos e setenta e três milhões,
duzentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa e
seis reais), para os ﬁns que especiﬁca”, conforme pu-
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blicação do Diário Oﬁcial da União, de 31/12/2010,
cópia anexa.
Em anexo I – Programa de Trabalho da Unidade
25103 – Secretaria da Receita Federal do Brasil, classiﬁcação 04.122.0770.2272.4107, ESF “F”, GND “5”.
Onde se Lê “GND 5”, leia-se “GND 4”.
Atenciosamente, – Rose Freitas, 1ª Vice-Presidente no exercício da Presidência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 87, de 2011, da Liderança do PTB, o Senador João
Vicente Claudino para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos Sociais.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 87/2011/GLPTB
Brasília, 18 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o
Senador João Vicente Claudino, como membro titular,
para integrar a Comissão de Assuntos Sociais – CAS.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 40/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 18 de maio de 2011
Assunto: Alteração na Composição da CASDEP
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do
art. 89, inciso IV, do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Senador Cyro Miranda (PSDB – GO),
a pedido, deixou de integrar a composição da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, “Crack” e outras Drogas,
criada no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais,
em virtude de participar de diversas outras Comissões.
Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 315/2011-H, do
Senador Jayme Campos, Líder da Minoria no Congresso Nacional, indicando, nos termos do § 5º do art. 4º do
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Regimento Comum, o Senador Ataídes Oliveira 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 315/2011 – H
Brasília, 17 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho à presença de V. Exª para indicar o Senador Ataídes de
Oliveira (PSDB – TO), para ocupar uma das vagas de
Vice-Líder da Minoria no Congresso Nacional.
Sendo o que se apresenta para o momento,
renovo-lhe na oportunidade, expressões de consideração e apreço. – Senador Jayme Campos, Líder da
Minoria no Congresso Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 51, de 2011 (nº
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580/2011, na origem), do Tribunal de Contas da União,
que encaminha cópia do Acórdão nº 1.197/2011-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 53/2010, do Senado
Federal (TC 025.599/2010-0).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 51, DE 2011
Aviso nº 580-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 11 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1.954, de 31-8-2010,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC
025.599/2010-0, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 11-5-2011, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 51, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Eu queria inscrever-me para
uma comunicação inadiável em primeiro lugar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. Está inscrito para uma comunicação
inadiável o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente. Eu
gostaria de pedir a minha inscrição pela Liderança do
PTB, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Fernando Collor está inscrito pela
Liderança do PTB.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pela ordem.
Para uma comunicação inadiável também.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A documentação do PTB já chegou.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem, Srª Presidente.
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.) – Para uma comunicação inadiável, como segundo orador inscrito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Geovani Borges é o segundo orador, para uma comunicação inadiável.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Para uma comunicação inadiável também, Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Requião, para uma comunicação
inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
Liderança da Minoria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Mário Couto, pela Liderança da Minoria.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, como primeiro inscrito, pelo tempo regimental de dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
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dora Marta Suplicy, que preside a sessão, eu pretendo
fazer, nesta tarde, dois registros.
Primeiro, não há como não falar sobre a importância do Grito da Terra em Brasília. Hoje, Srª Presidente, eu tive a alegria de receber uma delegação de
líderes da Contag na Comissão de Direitos Humanos.
Posso dizer que a Contag inovou e construiu um
movimento de acordo com a estrutura e as demandas
do Movimento Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, levando em consideração as interfaces
de todas as frentes de luta.
Segundo o Presidente da Contag, Alberto Broch,
ela precisava mesmo criar novas formas de pressão e
de negociação. Diz ele que não há como esperar resultados diferentes se você ﬁca sempre na mesmice,
ou seja, apresenta sempre a mesma coisa.
A Contag, segundo ele, é a maior entidade sindical
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da América
Latina. Representa, aproximadamente, vinte milhões
de trabalhadores e trabalhadoras rurais, organizados
em 27 federações e em mais de quatro mil sindicatos.
Essa organização se constitui no Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Ela tem
47 anos de trabalho. O objetivo principal é defender os
interesses de todos os trabalhadores, dos sem terra,
dos agricultores, dos agricultores familiares, proprietários ou não, dos assalariados e assalariadas rurais.
Propõe e negocia políticas públicas. Faz isso, principalmente, por meio de ações e pressões.
Destaco aqui o Grito da Terra Brasil e a Marcha
das Margaridas.
O Grito da Terra Brasil 2011 formulou uma pauta
que foi amplamente estudada e discutida em plenárias
que a Contag realizou no País. Em 1º de abril, aconteceu a audiência de entrega da pauta, com quase duzentos itens, à nossa Presidenta Dilma, que recebeu-a com bom humor e, naturalmente, a estudou. E, no
dia de hoje, vai receber as lideranças do movimento.
Lembra Broch que, no momento em que enumerou alguns pontos da pauta, a Presidenta ouviu
respeitosamente e ﬁcou de estudar as reivindicações
da agricultura familiar. Entre elas, estavam o combate
à pobreza na área rural, as questões de gênero e a
geração de emprego, renda e riqueza.
Quanto ao Pronaf, o presidente disse que o programa precisa de amplitude para que os agricultores
possam ter condições de comercialização e geração
de renda.
O representante dos trabalhadores rurais foi enfático quanto ao quesito geração de renda, aﬁrmando que a garantia de renda é fundamental para ﬁxar
o agricultor no campo. Ainda nesse assunto, cobrou
o apoio ao cooperativismo e à agroindústria familiar.
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A Presidenta Dilma disse que a agricultura familiar está no centro do programa de erradicação da
pobreza. “Não haverá desenvolvimento se não levarmos políticas públicas para as regiões rurais do nosso
País”, disse ela.
Além de também mencionar a inclusão produtiva,
a geração de renda e políticas sociais, como educação
no campo, a Presidenta reaﬁrmou seu compromisso
com a luta das mulheres do campo e da cidade.
Disse que o seu Governo tem uma grande responsabilidade em relação às mulheres e que a questão
não vai ser do dia e nem do mês da mulher, mas de
um compromisso permanente do Governo.
Ela aﬁrmou ainda que estará com as trabalhadoras rurais em agosto, na Marcha das Margaridas.
Srª Presidenta, como parte da programação de
2011, que está acontecendo desde ontem e que se
estende até o dia 20, os trabalhadores e trabalhadoras
rurais participaram da abertura do evento no pavilhão
no Parque da Cidade, onde havia milhares de pessoas.
A história das edições do Grito da Terra Brasil, nos
últimos 16 anos, foi apresentada como ponto principal
numa bela mística. Por meio de uma ﬁleira formada por
painéis, explicando a fala de todos, homens e mulheres
do campo, pudemos ali conferir diversos momentos da
caminhada desses lutadores.
Hoje pela manhã uma comissão composta por
trabalhadores e trabalhadoras rurais, presente ao Grito
Terra Brasil, participou de uma reunião aqui na CDH,
que eu presido, no momento em que instamos a Subcomissão Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da Pobreza, liderada pelo Senador Wellington
Dias, eleito presidente por unanimidade.
Essa comissão foi criada para acompanhar e contribuir com o Programa Brasil sem Miséria, que visa a
erradicar a pobreza no Brasil. Na oportunidade, o agricultor José Carlos, lá do Rio Grande do Sul, entregou-me a pauta do movimento, como também entregou a
pauta ao Senador Wellington Dias e à Senadora Ana
Rita, Vice-Presidenta daquela comissão.
Sr. Presidente, deixamos aqui registrado todo
nosso apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da
área rural do Brasil neste momento magníﬁco de mobilização que é o Grito da Terra. Quando lá falei, em
nome da Comissão. ...
Senador Pimentel, com alegria, o aparte a V. Exª.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador
Paulo Paim, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e registrar que a agricultura familiar do Brasil já
é responsável por 70% da produção de todos os alimentos que vêm para a nossa mesa, seja o feijão, a
massa do milho, a produção de aves e ovos, dos vários
produtos. E desde ontem, em que mais de cinco mil
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trabalhadores, representando os sindicatos, as federações, coordenados pela Contag, estão em Brasília.
Anteriormente, por quase 15 dias, eles estiveram em
reuniões e audiências com os vários ministérios. Hoje,
além de terem estado com V. Exª, na Comissão de Direitos Humanos, também estiveram com a Presidenta
Dilma, entregando a mesma agenda. Portanto quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço o Senador Pimentel pelo aparte, que mostra que
conhece bem a realidade dos nossos trabalhadores.
Por ﬁm, Srª Presidente, quero informar-lhe de
que, no dia de ontem, tivemos um grande evento em
Canoas, minha cidade, onde fui representado pelo meu
assessor Jorge Pires. Em Canoas, região metropolitana
de Porto Alegre, houve o lançamento da campanha “O
muro tem que cair para Canoas se unir”.
Esse movimento defende o rebaixamento do metrô de superfície, o chamado Trensurb, na área central
da cidade, ou seja, que naquele espaço o metrô passe
a ser subterrâneo. O evento reuniu centenas de pessoas em frente à estação Canoas-La Salle, além de
representantes de entidades comunitárias, empresários,
trabalhadores, sindicalistas, secretários de Municípios,
representantes do próprio Governador do Estado. A
manifestação, organizada pelo Conselho Municipal
de Desenvolvimento Econômico e pelo Fórum de Entidades, seguiu até a Prefeitura, onde entregou um
documento de apoio ao Prefeito Jairo Jorge por estar
à frente desse movimento do rebaixamento do metrô
de superfície no centro da cidade.
Reitero aqui, para terminar, meu apoio total a essa
reivindicação da população de Canoas. A obra levará,
com certeza, benefícios não só para essa cidade, mas
para todo o Estado do Rio Grande do Sul.
No próximo sábado, dia 21, o projeto de rebaixamento do Trensurb será apresentado à Ministra do
Planejamento, Miriam Belchior, que estará lá em Canoas e, no dia 23 de maio, ao Ministro das Cidades
Mário Negromonte, que também estará lá em Canoas.
Meus cumprimentos por mais essa iniciativa do
meu querido amigo Prefeito Jairo Jorge, que já foi Ministro substituto do Ministério da Educação.
Era isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.
Fiquei religiosamente nos meus dez minutos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Paim.
Com a palavra, o Senador Fernando Collor, pela
Liderança do PTB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.)
– Srª Presidente, peço a palavra pela ordem, com a
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permissão do meu Presidente Fernando Collor, só para
rapidamente dar um aviso a esta Casa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas
comunicar que, no dia de hoje, recebemos do Presidente da Comissão de Reforma Política, Francisco
Dornelles, e de vários membros que durante muitos
dias de debates compuseram essa comissão, todas as
PECs e PLSs encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça e abrimos um calendário de acordo
com o qual vamos dar celeridade a essa importante
reforma. Como disse hoje o Presidente Collor, aqui
debatemos a regulação de tudo e não esquecemos de
fazer a regulação desta matéria tão importante que é
a reforma política.
V. Exª, Senadora Marta Suplicy, já adiantou, e as
mulheres partiram na frente: estão fazendo, por competência e por delegação da Comissão de Constituição
e Justiça, os debates nas capitais do Brasil, ouvindo
as pessoas, ouvindo as entidades que compõem o interesse da Nação em relação a tão importante tema.
É para comunicar a V. Exª e a esta Casa importante matéria que chega à Comissão de Constituição e
Justiça. Na minha fala já houve o compromisso, tendo
em vista que quase todos os senhores que participaram da importante missão de construir esses projetos, essas PECs da reforma política, fazem parte da
Comissão de Constituição e Justiça inclusive V. Exª,
Senadora Marta Suplicy.
O Presidente Collor não nos dá a honra de participar da comissão por ser Presidente da importante
Comissão de Relações Exteriores, mas com certeza
dará grande contribuição a esse debate. Ele disse hoje
que, quando Presidente, não conseguiu fazer essa tão
importante reforma política, mas ele fez muito por todos
nós e pelo Brasil. Se não fosse a coragem de S. Exª
talvez o Brasil não tivesse avançado tanto.
Portanto, há um calendário, há um compromisso
da Comissão de Constituição e Justiça de, até o dia
6 de julho, estarmos com todos essas PECs e esses
PLSs votados na Comissão de Constituição e Justiça.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador, já estão disponíveis na Internet?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– As PECs e os PLSs devem chegar à Mesa para serem lidos hoje e encaminhados à Comissão.
Tenho cópias, eu as recebi antecipadamente
porque ﬁzemos uma reunião ontem com o Presidente
Sarney, ﬁzemos uma reunião hoje pela manhã com o
Presidente Dornelles sobre essa matéria tão importante.
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Aproveito a oportunidade para agradecer aos Srs.
Senadores que participaram desse debate na comissão
e os convoco a fazer o mesmo debate na Comissão
de Constituição e Justiça.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador, essa matéria me parece tão importante que seria interessante enviar para todos os
Senadores da Casa para que possam começar suas
avaliações com antecipação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Será feito, Senadora Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada.
Com a palavra o Senador Fernando Collor, pela
Liderança do PTB.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, dando prosseguimento ao ciclo de audiências públicas para discutir os “Rumos da
Política Externa Brasileira”, a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional realizou, no último dia
16, o quinto encontro da série. O tema abordado foi a
política externa de China, Índia e África do Sul e seus
reﬂexos no cenário internacional.
Foram convidados acadêmicos, entre eles o professor Severino Bezerra Cabral Filho, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China, Ásia e
Pacíﬁco, que analisou a emergência de novos centros
de poder mundial e o surgimento da multipolaridade
como a nova conﬁguração da estrutura do sistema
internacional. Num cenário em que só os grandes sobreviverão, inserem-se, no papel de atores globais,
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os Brics,
que deverão orientar o ritmo do crescimento da economia mundial nas próximas décadas. Juntos, os Brics
somam 42% da população mundial, 14,6% do PIB e
12,8% do comércio internacional, em números de 2008.
Para ele, os grandes desaﬁos do Brasil, um gigante na
produção de energia e alimento para o mundo, são o
de avançar e inovar na produção e na capacidade de
crescimento da economia e o de pensar na sua segurança e sua defesa.
Por usa vez, o segundo palestrante, o professor
Oliver Stuenkel, da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo, questionou a unidade dos Brics e sua vontade
de assumir mais responsabilidade global devido a grande diferença de interesses e o fato de não exercerem
liderança nas próprias regiões em que se situam. Lembrou a existência de 300 milhões de pobres na Índia,
80 milhões na China, 40 milhões no Brasil e a baixa
capacidade desses países de inovar, produzir e atrair
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trabalho qualiﬁcado, além da falta de investimentos
suﬁcientes em educação.
Na sua opinião, assistiremos ao aumento de
nossa dependência econômica com relação à China,
e estamos totalmente despreparados para compreender os chineses. Para ilustrar, lembrou que o Brasil
tem apenas 11 diplomatas naquele país, enquanto os
Estados Unidos contam com 220 deles em sua representação chinesa.
O Professor Stuenkel aﬁrmou também que, em
geral, na China, nós “conversamos com as pessoas
erradas”. Isso porque nossos interlocutores são do
governo, mas na complexa estrutura do poder chinês,
quem decide é o partido, e o governo apenas executa.
Assinalou que os Estados Unidos têm 120 centros de
estudos chineses; que os indianos estão aprendendo
chinês; que os chineses estão estudando hindi e contratando pesquisadores locais que falam ﬂuentemente o
português, para estudar o Brasil. Enquanto a Espanha
possui 600 empresas presentes na China, o Brasil tem
apenas 40. Ressaltou a urgência de reforçarmos nossa
capacidade de compreender aquele país.
Em seguida, falou o Prof. Ubiratan Castro de Araújo, da Fundação Pedro Calmon, da Bahia, que destacou
a relação bilateral entre o Brasil e a África do Sul e a
importância do Atlântico Sul no grupo Brics. Enquanto o novo bloco não possui histórico de cooperação,
identidade cultural ou política, as relações entre Brasil
e África do Sul marcam-se para além dos interesses
conjunturais de governança global pela herança cultural comum e pelos imperativos de uma geopolítica
do Atlântico Sul.
Encerrou o painel o Prof. Ricardo Sennes, da
Universidade de São Paulo, para quem a mudança
no cenário internacional não necessariamente serão
favoráveis ao Brasil. Apesar da consolidação desse
movimento político-diplomático, ele expressou uma
visão crítica dos Brics, a quem chamou de “coleção
de países sem o poderio militar ou capacidade de coerção, em escala global, dos quais o G7 e a Otan são
detentores e de cuja dimensão não abrirão mão num
curto prazo.
À exceção do Brasil – detentor de um cenário
de estabilidade –, segundo ele, a Rússia, Índia e China têm conﬂitos internos ainda não equacionados e
seus sistemas políticos ainda podem sofrer rupturas
a médio prazo. Na dimensão política, os Brics apóiam
os princípios básicos da ONU, mas não apresentam
alternativas para uma nova ordem global: são países
que evoluíram econômica e politicamente no regime
anterior; portanto, deles se beneﬁciaram, e não lhes
interessa assim uma mudança desse sistema.
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O Professor apontou elementos de tensão e disputa entre os Brics quanto a mercados e fontes de recursos escassos, coma a energia, os alimentos e os
insumos básicos e seus reﬂexos ambientais.
Mas há um aspecto positivo, Srª Presidenta, enfatizado pelo Prof. Sennes: de maneira geral, os emergentes não estão caminhando no sentido de uma ruptura ou desaﬁo da ordem existente. Quanto ao Brasil,
somos o único país, entre os Brics, que se beneﬁcia
de um entorno estável, com baixa diversidade cultural,
lingüística e religiosa e baixa densidade populacional,
não sofrendo, como nos demais, esses elementos que
tendem a gerar instabilidade.
Na próxima audiência pública, a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional vai fazer um
balanço dos vinte anos do Mercosul e discutirá o cenário do entorno no Mercosul.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Fernando Collor.
Com a palavra o Senador Ferraço, ou melhor, o
Senador Pimentel, como orador inscrito.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta desta sessão, nossa Senadora Marta
Suplicy; Srªs Senadoras e Srs. Senadores, amanhã,
dia 19 de maio, o Brasil estará comemorando mais
um aniversário da Defensoria Pública Brasileira, esse
setor de defesa dos mais pobres no Poder Judiciário,
criado pela Constituição de 1988 no seu aspecto mais
avançado. A partir dali, tivemos um conjunto de normas
fazendo essa regulamentação.
Aqui em Brasília, teremos, amanhã, um conjunto
de eventos promovidos pelos defensores envolvendo
vários espaços da sociedade da cidade, a partir das
escolas públicas, com atendimento direto à população.
E em outros Estados da Federação também teremos
um conjunto de outras atividades.
Como forma de homenagear essa importante
atividade do Estado brasileiro, no próximo dia 26 de
maio, esta Casa, o Senado Federal, fará uma sessão
solene em homenagem aos defensores públicos.
O nosso Estado, Ceará, também não poderia ﬁcar fora dessas homenagens. Na próxima sexta-feira,
dia 20, teremos uma audiência pública na Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará, para homenagear esses trabalhadores e essas trabalhadoras que defendem os mais pobres, quando estes necessitam ir ao
Poder Judiciário.
Se pararmos para reﬂetir sobre a história da Defensoria Pública no Brasil, dos chamados advogados
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dativos, aqueles que sempre acompanharam os mais
pobres, foi a partir de 1823, no início do Império, que
tivemos as primeiras orientações do Estado Nacional,
quando o nosso Instituto dos Advogados do Brasil, que
já existia naquela época, começa a criar os primeiros
embriões para o atendimento dos mais pobres e mais
sofridos.
Esse processo iniciou envolvendo a dispensa de
custas processuais em algumas situações e também
o acompanhamento de algumas ações. Mas somente
com a Constituição de 1934 foi que o Brasil, pela primeira vez, resolveu trazer para o corpo constitucional
a ﬁgura do advogado dativo, com o objetivo de dar garantia aos direitos individuais dos cidadãos brasileiros.
Lamentavelmente, a Constituição de 1937 não
trata desta matéria, mas a Constituição de 46 volta a
tratar dela dando robustez maior à estrutura do Estado para isso. A Constituição de 67 também manteve o
mesmo tratamento e tivemos na Constituição Cidadã,
nos termos do nosso Deputado Ulysses Guimarães,
o seu aprimoramento traçando uma série de direitos
constitucionais, assegurando uma série de proteção
aos mais pobres. A partir dali gente assiste ao Estado
Nacional criar toda uma estrutura para a Defensoria
Pública brasileira no que diz respeito ao Governo Federal, já com leis complementares na década de 90
sobre esse tema. Em seguida os governos estaduais
também começaram a organizar a sua Defensoria
Pública, alguns Estados com processos mais avançados, a exemplo do Estado do Ceará e dos 26 Estados
membros. Hoje nós temos 25 deles com Defensorias
Públicas e mais evidentemente a União Federal.
Agora, em 2011, o Estado do Paraná organiza
a sua Defensoria Pública e deverá ser sancionada
amanhã a Lei que cria a Defensoria Pública naquele
importante Estado da Federação, faltando ainda dois
Estados da Federação criarem a sua Defensoria Pública. São os Estados de Santa Catarina e de Goiás.
E esperamos, Srª Presidenta, que esses dois Estados
também tenham a sua estruturação para que os mais
pobres nesses dois estados possam ter também a
proteção da Defensoria Pública.
Aqui no Congresso Nacional, já em 2004, sob
a orientação do nosso Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, ﬁzemos uma alteração profunda na Constituição Federal com a Emenda Constitucional nº 45, em
que, além de criar o Conselho Nacional de Justiça,
também foi dada à Defensoria Pública a autonomia
administrativa, ﬁnanceira e orçamentária e a iniciativa de leis que até ali ela não tinha. Posteriormente o
Congresso Nacional...
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não precisa. Tem mais cinco minutos. Me
desculpe.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Quero,
Srª Presidenta desta sessão, com a Lei Complementar
nº 132, nós passamos a ter uma estrutura jurídica Federal para que aprove a Lei Complementar nº 132, em
2009, disciplinando toda essa ação da Defensoria Pública. Tivemos, a partir dali, um conjunto de concursos
públicos nos governos estaduais, no Governo Federal...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Desculpe, Senador, eu apertei como Liderança,
mas V. Exª está falando como orador inscrito, tendo,
portanto, direito a mais cinco minutos. Desculpe-me.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Então, com a Lei Complementar nº 132, nós passamos
a ter uma estrutura jurídica de apoiamento, de acolhimento e de proteção dos defensores públicos. Nesse
período, vários Estados da Federação também fazem
concursos públicos, para estruturação.
Agora, apresentamos o Projeto de Lei nº 225,
neste mês de maio, em que estamos também regulamentando a Lei de Responsabilidade Fiscal, a exemplo do que foi feito com o Ministério Público Estadual
e Federal, para que cada órgão, cada Estado da Federação, mais a União e o Distrito Federal tenha um
percentual das suas receitas correntes líquidas destinado à Defensoria Pública, para que ela possa se
estruturar, para que ela possa se equipar, de maneira
que cada vara, cada comarca da Justiça brasileira,
cada vara da Justiça Federal, da Justiça trabalhista,
dos vários espaços do Estado nacional possa ter um
defensor público, como temos o nosso promotor de
Justiça, o nosso procurador.
O Estado tem o direito constitucional de fazer a
acusação de todo e qualquer cidadão que não cumpre com suas obrigações, mas tem também o dever
de oferecer à sociedade brasileira uma estrutura para
que os mais pobres, os mais sofridos também possam
fazer jus à estrutura do Estado democrático de direito,
defendendo seus interesses, discutindo em juízo a sua
proteção e, acima de tudo, tendo o seu direito de defesa.
Quando nós fazemos um levantamento nas cadeias públicas, nos vários setores que trazem os nossos presos, seja nos presídios, nos vários setores, encontramos ali centenas de milhares de pessoas que,
muitas vezes, não sofreram sequer o processo judicial,
que foram simplesmente recolhidas por uma patrulha
da polícia ou, por algum motivo, presas pelo delegado,
mas nunca tendo se dado andamento ao seu processo
judicial, e eles ﬁcam atrás das grades dois, três, quatro
anos, conforme demonstram os vários levantamentos
feitos pelo Pacto Republicano, tanto o primeiro quan-
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to o segundo, e agora já estamos nos encaminhando
para o terceiro, como forma de dar um tratamento mais
digno aos nossos cidadãos e às nossas cidadãs e à
Defensoria Pública, o braço do Estado nacional, para
que possa fazer a defesa das camadas mais pobres
e mais sofridas da nossa sociedade.
Por isso, Srª Presidenta, entendo que essa audiência pública que o Senado Federal fará no próximo
dia 26, conforme está agendado, será um momento
muito oportuno para que todo o Senado e o Congresso
Nacional possam se debruçar sobre esse importante
instrumento de defesa dos mais pobres. Anteriormente, eles eram nossos advogados dativos, mas, com a
Constituição de 1988 criando a Defensoria Pública,
fomos, aos poucos, estruturando o Estado. Mas ainda
temos muito a fazer.
Ainda temos dois Estados da Federação que não
criaram as suas Defensorias Públicas: Santa Catarina
e Goiás. Queremos sensibilizá-los para que possam
organizar e, a partir daí, para que todos os setores da
sociedade possam ter essa Defensoria.
No caso concreto do Estado de São Paulo, o
Estado mais populoso da Federação brasileira, ele
já tem um bom número de defensores públicos, mas
ainda insuﬁciente. Exatamente por isso, o Estado de
São Paulo fez um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, para ajudar a cobrir
esses espaços. Grande parte das cidades pequenas,
das cidades interioranas tem a comarca, mas não tem
ainda a Defensoria Pública.
No caso concreto do meu Estado, o Estado do
Ceará, temos essa situação. O nosso Governador
Cid Ferreira Gomes tem feito um esforço grande para
dar posse a mais defensores, de maneira que possamos ter em cada vara, em cada comarca, um juiz de
direito, um promotor de justiça, um defensor público
exatamente para que o Estado possa fazer a acusação e, ao mesmo tempo, assegurar aos mais pobres
o direito de defesa.
Portanto, Srª Presidenta, quero aqui destacar
o trabalho dos servidores públicos brasileiros e dizer
que eles já ﬁzeram muito, mas o Brasil espera muito
mais da sua atuação.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Pimentel.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
para uma comunicação inadiável.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, o Senado, até há algum
tempo, era uma Casa a que o povo não tinha acesso,
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seja pela diﬁculdade de vir até as dependências do
Senado, às galerias, seja porque o espaço na mídia
era reduzido, o que é compreensível, porque a mídia
comercial, privada, realmente não poderia dar destaque ao trabalho do Parlamentar.
Com a instalação da TV Senado e da Rádio
Senado, hoje, de norte a sul, de leste a oeste, neste
País, é possível assistir ao vivo, no mesmo momento
em que faço este pronunciamento. Até mesmo lá no
meu Estado, o mais setentrional, que é Roraima, no
interior do Estado, nas estradas vicinais, onde houver
uma parabólica, a pessoa pode assistir ao pronunciamento e dizer, depois, para o Senador que o viu falar
tal dia sobre tal assunto ou, então, mandar, às vezes,
uma carta, uma comunicação pedindo para ele abordar determinado assunto.
O Presidente Sarney já vem se empenhando
para colocar em todas as capitais do Brasil canal para
retransmissão digital do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, em todo o País.
Em fevereiro de 2011, ele encaminhou expediente
ao Ministro das Comunicações reiterando a S. Exª o
Sr. Ministro o interesse do Senado Federal na consignação de canal de retransmissão digital do Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens, no âmbito do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, em Boa Vista,
Estado de Roraima.
Agora, em maio, o Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social encaminhou para mim, já
que eu vinha instando para que esse sinal aberto da
TV Senado chegasse ao meu Estado, um expediente
dizendo o seguinte:
O Presidente do Senado, Senador José
Sarney, solicitou ao Ministério das Comunicações canais de televisão digital para a TV
Senado para todas as vinte e sete capitais brasileiras. A Mesa, por sua vez, em 3 de março,
decidiu instalar emissoras da TV e da Rádio
Senado nessas cidades até 2012.
A despeito dessa solicitação de canais
ainda estar pendente de deliberação, a Secretaria Especial de Comunicação Social vem
trabalhando técnica e administrativamente no
sentido de viabilizar essas decisões e informa
que o canal digital de Boa Vista está em Consulta Pública desde 11 de abril. A Consulta ﬁca
aberta por 30 dias no site da Anatel e, não sendo apresentados óbices técnicos, o Ministério
das Comunicações normalmente decide com
brevidade a consignação do canal.
Portanto, quero fazer este registro, Senador Collor,
porque, realmente, é muito importante essa aproxi-
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mação, através da TV Senado e da Rádio Senado, do
parlamentar com o cidadão que o elegeu, com o cidadão que ele representa aqui no Senado, notadamente
dos Estados mais distantes, como é o caso do meu
Estado de Roraima, do Estado do Amapá, do Senador
Geovani Borges.
Mas o importante é que faço o registro desses
dois documentos, pedindo a V. Exª que autorize a
transcrição na íntegra, porque manifestam a minha
satisfação de que o povo de Roraima, muito em breve,
tenha a TV Senado em canal aberto não só, portanto,
restringindo àqueles que têm TV a cabo ou parabólica a oportunidade de assistir aos trabalhos dos seus
representantes.
Era o que eu tinha a dizer.
Peço a transcrição das matérias.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210 do Regimento Interno)
Of. nº 78/2011 – Presid.
Brasília, 15 de fevereiro de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Paulo Bernardo Silva
Ministro de Estado das Comunicações
Senhor Ministro,
Nos termos da solicitação constante do Of. nº
164/2009-Presid., datado de 29/04/2009, desta procedência, conforme cópia anexa, reitero a Vossa Excelência o interesse do Senado Federal na consignação
de canal para retransmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no âmbito do Sistema
Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD-T), em Boa
Vista, Estado de Roraima.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Ofício nº 761/2011 – SECS
Brasília, 9 de maio de 2011
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Mozarildo Cavalcanti
Senhor Senador,
O Presidente do Senado, Senador José Sarney,
solicitou ao Ministério das Comunicações canais de
televisão digital para a TV Senado para todas as vinte
e sete capitais brasileiras. A Mesa, por sua vez, em 3
de março, decidiu instalar emissoras da TV e da Rádio
Senado nessas cidades até 2012.
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A despeito dessa solicitação de canais ainda
estar pendente de deliberação, a Secretaria Especial de Comunicação Social vem trabalhando técnica
e administrativamente no sentido de viabilizar essas
decisões e informa que o canal digital de Boa Vista
está em Consulta Pública desde 11 de abril. A Consulta ﬁca aberta por 30 dias no site da Anatel e, não
sendo apresentados óbices técnicos, o Ministério das
Comunicações normalmente decide com brevidade a
consignação do canal.
Respeitosamente, – Fernando Cesar Mesquita,
Diretor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.
Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
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.) – Presidente, eu quero
pedir a V. Exª que passe a minha inscrição para depois
da Ordem do Dia e eu cedo a minha vaga, para ser
mais rápido, ao eminente Senador eterno Governador
do Paraná Requião.
Eu queria apenas que V. Exª me permitisse...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mas as ordens são outras.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
ordem acelera mais, ele fala mais à frente.
Apenas queria que V. Exª me permitisse 30 segundos para fazer uma referência. É rápido.
Eu queria externar ao Brasil que, no dia de amanhã, 19 de maio, a cidade de Palmas de Monte Alto,
na Bahia, cidade querida, cidade que cresce, cidade
de um povo ordeiro e trabalhador está aniversariando.
Vai o Senador Geovani me perguntar: o que tem
a ver V. Exª, que é do Pará, com a Bahia?
Por essa cidade eu tenho um carinho especial.
E aqui quero saudar o seu Prefeito, Manoel Rubens,
o Presidente da Câmara, Domingos Rodrigues, o radialista Wilson Nunes e, em seus nomes, parabenizar
pelo aniversário dessa tão querida cidade Palmas de
Monte Alto todos os habitantes dessa terra.
Parabéns, mais uma vez, ao povo baiano, especialmente ao povo de Palmas de Monte Alto.
Obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Senador Itamar Franco. (Pausa.)
Senador Lindbergh. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senadora Gleisi. (Pausa.)
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Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senadora Vanessa Grazziotin está presente, com
a palavra. Oradora inscrita.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora
Marta Suplicy, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Srª Presidenta, ontem vivenciamos o Dia Nacional
de Combate à Homofobia. Eu quero passar à Mesa,
para que conste das notas taquigráﬁcas, um pronunciamento, impressões e opiniões que redigi a respeito
do assunto. Então, passo a V. Exª para que faça constar
das notas taquigráﬁcas, Senadora.
E, hoje, não é diferente, vemos um dia muito importante no País, que é o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia foi criado no ano de 2000 pela Lei
Federal 9.970.
O dia 18 de maio foi escolhido porque, nesse
dia, em 1973, Araceli Cabreira Sanches, uma menina
de 8 anos, foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e assassinada numa orgia de sexo e drogas
na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo. O
corpo da menina foi desﬁgurado por ácido e atirado
num terreno baldio, encontrado seis dias depois do desaparecimento. O caso teve uma ampla repercussão
e comoveu todo o País. Não se tem notícias até hoje
de que os culpados tenham sido punidos.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nossas crianças – tenho certeza de que todos aqui concordam
comigo, aliás o Brasil tem a mesma opinião – nascem
para crescer, estudar, brincar, serem bem alimentadas,
enﬁm, para serem felizes. E não para serem vítimas
desses crimes que resultam em danos irreparáveis
para o desenvolvimento físico, psíquico, social e moral. Entre outras consequências, as vítimas estão sujeitas à dependência de drogas, à gravidez precoce e
indesejada, a distúrbios comportamentais e doenças
sexualmente transmissíveis. É uma prática inescrupulosa que lhes tira a inocência, a capacidade de sonhar
e, muitas vezes, a liberdade ou a própria vida, como
no caso da menina Araceli.
Quando entidades que militam em defesa dos
direitos humanos, em especial as que trabalham decididamente contra violência e exploração sexual de
nossas crianças e adolescentes, deﬁniram esta data,
o ﬁzeram com o objetivo de sensibilizar a impressa,
as organizações não governamentais, governos, a
sociedade de um modo geral a se mobilizarem para o
enfrentamento dessa problemática.
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Os especialistas em direitos humanos deﬁnem
a violência, antes de tudo, como uma violação dos direitos humanos que se manifesta sob diversas formas
em espaços públicos e privados. Segundo eles, essa
independe de classe social. Mas a violência contra
crianças e adolescentes não está isolada das relações
econômicas, das relações de gênero, de raça e de
cultura que conﬁguram a estrutura de uma sociedade.
A Convenção 182 da Organização Internacional
do Trabalho, OIT, no seu artigo 3º, alínea “b”, considera
a exploração sexual comercial como uma das piores
formas de trabalho infantil. É a inserção de crianças e
adolescentes no mercado do sexo, numa relação de
trabalho geralmente informal, na qual a sexualidade
infanto-juvenil se torna mercadoria, negociada entre
partes desiguais. Constitui uma forma de coerção e
violência, que pode implicar no trabalho forçado e em
formas de escravidão.
Acredito que a criação desta data tem alcançado
seu objetivo. Muitos eventos marcam este dia. Na minha
cidade, Manaus, no Estado do Amazonas, por exemplo,
várias atividades de combate ao abuso e exploração
de menores integram uma programação que faz parte da Campanha Nacional de Combate a Violência e
Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes,
desenvolvida pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República. Essa questão no Governo
Dilma, tanto como foi no Governo Lula, é tratada como
uma grande prioridade.
Com o tema “Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Esquecer é Permitir, Lembrar é Combater”, a campanha em Manaus envolve palestras ministradas pela
Policia Civil nas escolas e Centros de Convivência
da Família; caminhada de conscientização na qual
são esperadas – essa caminhada ocorre hoje –, Senadora Marta, Senador Mozarildo, aproximadamente
25 mil pessoas; ações de conscientização em hotéis,
motéis, pousadas e postos de gasolina da cidade e o
lançamento do Plano Estadual de Enfrentamento à
Violência Sexual de Criança e Adolescente.
Quero aqui abrir um parêntese e dizer que o Governo Omar Aziz tem valorizado muito essa luta, contribuído muito, valorizado imensamente os conselhos
tutelares. Conselhos que, como a gente vê diariamente
por notícias de jornais, de rádios, de televisão, existem, conselheiros que são eleitos nos seus locais de
moradia, mas, por falta de condições materiais, veem
o seu trabalho extremamente limitado.
Os conselhos tutelares no Estado do Amazonas,
tanto os que ﬁcam na capital como os do interior, têm
recebido uma ação muito importante e uma dedicação
muito importante por parte do Governo do Amazonas.
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Cito aqui Manaus por ser a minha cidade, mas
sei que essas ações estão acontecendo hoje em várias
cidades do Brasil. Sei que a luta contra essa prática
criminosa envolve um trabalho conjunto dos Ministérios
da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, do Turismo, do Esporte, da Justiça;
da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, entre
tantos outros órgãos, além, é claro, das organizações
não governamentais que militam nessa causa.
A programação nacional iniciou hoje, há pouco
tempo, às 14 horas, com solenidade no Palácio do
Planalto, com a presença de representantes do Governo e da sociedade civil. Durante o evento, pessoas
e entidades que contribuíram na defesa dos direitos
sexuais de crianças e adolescentes serão agraciadas
com o Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos
de Crianças e Adolescentes. Na oportunidade, também será lançado o caderno temático “Direitos Sexuais
são Direitos Humanos”. E, na sequência, os presentes
seguirão pela Esplanada dos Ministérios na caravana
Siga Bem Criança, trajeto que encerrará com show,
às 16 horas, em que estarão presentes cerca de 1.300
crianças e adolescentes de várias escolas do Distrito
Federal.
Todas essas manifestações e ações são muito
importantes e fundamentais, porque os números dessa violência ainda são extremamente preocupantes.
Segundo dados do Disque 100 – serviço telefônico, ininterrupto e gratuito criado pelo Governo Federal,
que recebe denúncias de violência contra crianças e
adolescentes –, de maio de 2003, data em que o serviço entrou em funcionamento, até março deste ano,
foram registradas aproximadamente 67 mil denúncias
envolvendo situações de violência sexual praticada
contra crianças e adolescentes. É importante ressaltar que cada uma dessas denúncias pode representar
que houve uma ou mais formas de violência praticadas
contra uma ou mais pessoas. O Estado que aparece
com o maior número de denúncias, de maio de 2003
a março de 2011, é a Bahia, com 7.708 casos; logo
após, vem a cidade de São Paulo, e o Rio de Janeiro
vem na sequência. Aqui registro que ouvi um pronunciamento recente da Senadora Lídice da Mata, que diz
que a Bahia – Salvador – tem sido o primeiro Estado
em denúncia, Senadora Marta, por conta de existir uma
forte e permanente campanha de combate ao abuso
sexual contra crianças e adolescentes.
Talvez isso faça e incentive a sociedade a denunciar mais, a tornar a violência mais transparente,
menos escondida e menos invisível.
Manaus é a quinta capital brasileira em número
dessas denúncias. Lá foram registradas, de janeiro a
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março deste ano, 425 denúncias, das quais 152 foram
por negligência, 143 por violência física e daí em diante.
O Amazonas, de acordo com as Polícias Federal
e Civil, encontrou ...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senadora, por favor.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... e desarticulou, nos últimos anos, inúmeros
pontos de aliciamento de menores, a maioria no interior do Estado.
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), dentre as diversas manifestações
de violência contra crianças e adolescentes, a mais
incidente é o abuso sexual, e, muitas vezes, ligado a
ações comerciais.
Ao concluir, Srª Presidente, lembro que a Casa
já instalou – e tenho muita convicção, porque estou à
frente dessa Comissão – uma CPI que estudará, investigará o tráﬁco de pessoas. Temos consciência e
os dados mostram que as maiores vítimas desse traﬁco são as mulheres e, dentre elas, as crianças e as
adolescentes, as jovens brasileiras, que são usadas
como mercadorias.
Muito obrigada, Srª Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRA. SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, hoje, dia 17 de maio,
foi considerado pelo Decreto de 4 de Junho de 2010,
assinado pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva, o
Dia Nacional de Combate à homofobia.
A Homofobia caracteriza o medo e o resultante
desprezo pelos homossexuais que alguns indivíduos
sentem. O termo é usado para descrever uma repulsa
face às relações afetivas e sexuais entre pessoas do
mesmo sexo, um ódio generalizado aos homossexuais
e todos os aspectos do preconceito heterossexista e
da discriminação anti-homossexual.
A homofobia é uma série de atitudes e sentimentos negativos em relação à lésbicas, gays, bissexuais,
e em alguns caos contra transgêneros e pessoas intersexuais. As deﬁnições referem-se variavelmente
a antipatia, desprezo, preconceito, averesão e medo
irracional. A homofobia é observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base em uma percepção não
heterossexual.
Em um discurso de 1998, a autora, ativista e líder dos direitos civis, Coretta Scott King, declarou: “A
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homofobia é como o racismo, o anti-semitismo e outras formas de intolerência na medida em que procura
desumanizar um grande grupo de pessoas, negar sua
humanidade, diginidade e personalidade.”
E nós conscientemente e decididamente somos
contra todo e qualquer tipo de discriminação e intolerância.
A instituição deste dia é o reconhecimento governamental de que a homofobia existe no Brasil, e que
é preciso ter ações concretas para diminuir ou acabar
com o preconceito, a discriminação e o estigma contra
as pessoas que apenas querem exercer o direito de
expressar livremente sua opção sexual.
Parabenizo aqui o trabalho da militância da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais
(LGBT) que não mede esforços, que não foge à luta
pelos seus direitos.
Pelo esforço dessa comunidade temos hoje tramitando nesta Casa o PLC 122/2006 que criminaliza
a homofobia. Torna crime a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero – equiparando esta
situação à discriminação de raça, cor, etnia, religião,
procedência nacional, sexo e gênero, ﬁcando o autor
do crime sujeito a pena, reclusão e multa.
Aprovado no Congresso Nacional, o PLC alterará
a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, caracterizando
crime a discriminação ou preconceito de gênero, sexo,
orientação sexual e identidade de gênero. Isto quer dizer que todo cidadão ou cidadã que sofrer discriminação por causa de sua orientação sexual e identidade
de gênero poderá prestar queixa formal na delegacia.
Esta queixa levará à abertura de processo judicial.
Caso seja provada a veracidade da acusação, o réu
estará sujeito às penas deﬁnidas em lei.
O texto do Projeto de Lei PLC 122/2006 aborda
as mais variadas manifestações que podem constituir
homofobia; para cada modo de discriminação há uma
pena especíﬁca, que atinge no máximo cinco anos de
reclusão. Para os casos de discriminação no interior
de estabelecimentos comerciais, os proprietários estão
sujeitos à reclusão e suspensão do funcionamento do
local em um período de até três meses. Também será
considerado crime proibir a livre expressão e manifestação de afetividade de cidadãos homossexuais,
bissexuais, travestis e transexuais.
A nós, senadoras e senadores, só nos resta fazermos a nossa parte. Aprovar assim que possível esse
Projeto e dar a nossa contribuição na luta pelo direito
à dignidade e o respeito à diferença no Brasil. Era o
que eu tinha a dizer Srªs Senadoras e Srs. Senadores.
Obrigada, Sr. Presidente!
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
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Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes foi criado em 2000, pela Lei Federal
N°. 9970/00. O dia 18 de maio foi escolhido, porque
neste mesmo dia, em 1973, Araceli Cabrera Sanches,
uma menina de oito anos foi sequestrada, drogada,
espancada, estuprada e assassinada numa orgia de
sexo e drogas na cidade de Vitória, no Espírito Santo.
O corpo da menina foi desﬁgurado por ácido e atirado num terreno baldio, encontrado seis dias depois
do desaparecimento. O caso teve ampla repercussão
e comoveu todo o País. Não se tem notícias até hoje
que os culpados tenham sido punidos.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nossas crianças, adolescentes e jovens – e tenho certeza que todos
aqui concordam comigo – nascem para crescer, estudar, brincar, serem bem alimentadas, enﬁm, serem felizes. E não para serem vítimas desse crime que resulta
em danos irreparáveis para o desenvolvimento físico,
psíquico, social e moral. Entre outras consequências,
as vítimas estão sujeitas à dependência de drogas, à
gravidez precoce e indesejada, a distúrbios comportamentais e doenças sexualmente transmissíveis. É
uma prática inescrupulosa que lhes tira a inocência, a
capacidade de sonhar, e muitas vezes a liberdade e a
própria vida, como no caso da menina Araceli.
Quando entidades que militam em defesa dos
direitos humanos, em especial as que trabalham dedicadamente contra a violência e exploração sexual de
nossas crianças e adolescentes, deﬁniram esta data,
o ﬁzeram com o objetivo de sensibilizar mídia, Organizações Não Governamentais, Governos e sociedade
de um modo geral a se mobilizar para o enfrentamento
dessa problemática.
Os especialistas em direitos humanos deﬁnem
a violência, antes de tudo, como uma violação dos
direitos humanos, que se manifesta sob diversas formas em espaços públicos e privados. Segundo eles,
ela independe de classe social. Mas a violência contra
crianças e adolescentes não está isolada das relações
econômicas, das relações de gênero, de raça e de
cultura que conﬁguram a estrutura de uma sociedade.
A Convenção 182 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), no seu artigo 3º, alínea “B”, considera
a exploração sexual comercial como uma das piores
formas de trabalho infantil. É a inserção de crianças e
adolescentes no mercado do sexo, numa relação de
trabalho geralmente informal, na qual a sexualidade
infanto-juvenil se torna mercadoria, negociada entre
partes desiguais. Constitui uma forma de coerção e
violência, que pode implicar no trabalho forçado e formas de escravidão.
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Srªs Senadoras e Srs. Senadores, acredito que a
criação desta data tem alcançado seu objetivo. Muitos
eventos marcam o dia de hoje. Na minha cidade em
Manaus, por exemplo, várias atividades de combate ao
abuso e exploração de menores integram uma programação que faz parte da Campanha Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual contra crianças e
adolescentes, desenvolvida pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República. Essa questão
no Governo Dilma, tanto como foi no Governo Lula, é
tratada com prioridade.
Com o tema “Dia Nacional de Combate Ao Abuso
e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Esquecer é Permitir, Lembrar é Combater”, a campanha
em Manaus envolve palestras ministradas pela Polícia
Civil nas escolas e Centros de Convivência da Família;
caminhada de conscientização na qual são esperadas
25 mil pessoas; ações de conscientização em hotéis,
motéis, pousadas e postos de gasolina da cidade; e
o lançamento do Plano Estadual de Enfrentamento à
Violência Sexual de Criança e Adolescente
Cito Manaus por ser a minha cidade, mas sei que
essas ações estão acontecendo em várias cidades
do País. Sei que a luta contra essa prática criminosa
hoje envolve o trabalho conjunto dos Ministérios da
Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, do Turismo, do Esporte, da Justiça;
Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos, além
é claro das Organizações Não Governamentais que
militam por essa causa.
A programação nacional inicia hoje, às 14horas, com solenidade no Palácio do Planalto, com a
presença de representantes do Governo e sociedade
civil. Durante o evento pessoas e entidades, que contribuíram na defesa dos direitos sexuais de crianças e
adolescentes, serão agraciadas com o Prêmio Neide
Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Na oportunidade, também será lançado o
caderno temático “Direitos Sexuais, são Direitos Humanos”. E na sequência, os presentes seguirão pela
Esplanada dos Ministérios com a caravana Siga Bem
Criança, trajeto que encerrará com show, às 16h00,
onde estarão presentes cerca de 1.300 crianças e
adolescentes, de diversas instituições e escolas do
Distrito Federal e entorno.
Todas essas manifestações e ações são muito
importantes e fundamentais porque os números dessa violência ainda são extremamente preocupantes.
Segundo dados do Disque 100, – serviço telefônico ininterrupto e gratuito, criado pelo Governo Federal, que recebe denúncias de violência contra crianças e adolescentes – de maio de 2003, data em que
o serviço entrou em funcionamento, até março deste
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ano, foram registradas 66.982 denúncias envolvendo
situações de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes. É importante ressaltar que, cada
uma das denúncias pode representar que houve uma
ou mais formas de violência praticadas contra uma
ou mais pessoas. O Estado que aparece com o maior
número de denúncias, de maio de 2003 a março de
2011, é a Bahia com 7.708 casos, logo após vem São
Paulo, 7.297 e Rio de Janeiro com 5.563.
Manaus é a 5ª capital brasileira em números
dessas denúncias. Lá foram registradas de janeiro a
março deste ano 425 denúncias, das quais 152 foram
por negligência, 143 por violência física ou psicológica, 195 por abuso sexual e 25 por exploração sexual.
O Amazonas, de acordo com as Policias Federal
e Civil, encontrou e desarticulou nos últimos anos inúmeros pontos de aliciamento de menores, a maioria
no interior do Estado.
Mas infelizmente não para por aí. O Jornal A
Crítica noticiou na edição de ontem que a operação
Cachoeira Limpa desencadeada pela Polícia Civil, no
município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros
de Manaus, apreendeu material com imagens que chocam até mesmo autoridades acostumadas a tratar com
situações desse tipo: são vídeos de crianças entre 9
e 10 anos mantendo relações sexuais entre si e com
adultos. Segundo a matéria, as imagens deixam claro
que as crianças, mesmo quando sozinhas nas imagens, estão sendo orientadas por adultos. A polícia vai
continuar com as investigações e está comprometida
a colocar todos os culpados na cadeia.
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), dentre as diversas manifestações
de violência contra crianças e adolescentes, as mais
incidentes são o abuso sexual praticado por integrantes
da própria família e a exploração sexual para ﬁns comerciais, como a prostituição, a pornograﬁa e o tráﬁco.
Então, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, está
claro que o combate desse mal está só começando
e exige esforço e envolvimento de cada um de nós.
Recentemente instalamos aqui nesta Casa a Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráﬁco de Pessoas, da qual sou Presidente e a senadora Marinor Brito,
autora da proposta, é a relatora. Pretendemos, nesse
trabalho, também contribuir para o combate ao abuso
e a exploração sexual de nossas crianças e jovens.
Sabemos que muitos dos casos de tráﬁco de pessoas
são feitos para esse ﬁm.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o assunto é
extremamente importante. Atinge jovens e crianças e
também adultos que estão em situação de vulnerabilidade. Teremos muito trabalho pela frente. Mas nos
comprometemos a ir além de investigação. Queremos e
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vamos apresentar proposituras para acabar com esse
crime, que é cruel e inadmissível. É nossa obrigação
trabalhar para termos uma sociedade mais tranquila,
na qual as pessoas se sintam e estejam, efetivamente, protegidas.
Sabemos que o tráﬁco de pessoas não é um
crime fácil de detectar, por isso a participação da sociedade denunciando é fundamental. Vamos fazer o
mapeamento da situação do tráﬁco no País e contribuir
para a formulação de políticas públicas e campanhas
educativas.
Nós, membros da CPI, somos hoje mais uma
força na luta contra toda e qualquer abuso e exploração de nossos jovens. Na certeza que unidos, governo, famílias, sociedade civil organizada, organizações
não governamentais e os próprios jovens um dia não
teremos mais que criar datas marcadas por histórias
tão tristes, lamentáveis e que nos causam profunda
indignação como a da menina Araceli. Era o que eu
tinha a dizer Srªs Senadoras e Srs. Senadores.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Belo pronunciamento, Senadora Vanessa.
Realmente essa não é só uma chaga brasileira, mas
de todos os países.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Sem
revisão da oradora.) – Srª Presidente, apenas uma
comunicação urgente.
Recebemos uma informação do Rio Grande do
Sul, especiﬁcamente da cidade de Uruguaiana, onde
os produtores rurais estão fechando a BR para que o
arroz importado do Uruguai, da Argentina e do Paraguai não entre no País.
Estamos vivendo uma das maiores crises que
o Brasil já viu com relação ao produto básico da alimentação das famílias brasileiras. Tivemos uma redução no consumo e um excesso no plantio de 12%. Os
agricultores estão gastando para plantar um saco de
arroz R$ 27,00, e o preço de mercado é de R$ 19,00.
Ainda assim, estamos permitindo que arroz do Uruguai,
da Argentina, do Paraguai entre no País, debaixo dos
olhos dos agricultores. É revoltante, Srª Presidente!
Falei ainda hoje com o Ministro da Agricultura,
com o Vice-Presidente de Agronegócio do Banco do
Brasil, Osmar Dias, e nós precisamos, imediatamente, suspender as importações de arroz desses países, pelo menos por seis meses, para que não leve
os produtores de todo o Brasil ao caos, os produtores
de arroz, especialmente os do Rio Grane do Sul, da
cidade Uruguaiana.
Muito obrigada pelo tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito bem, Senadora Kátia Abreu.
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Senadora Vanessa, V. Exª será atendida na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Geovani Borges, para
uma comunicação inadiável.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy,
Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a esta tribuna é
a mesma motivação já registrada por outros colegas,
particularmente a Senadora Vanessa, há poucos minutos aqui nesta tribuna, nas mais diferentes instâncias onde possa a nossa voz chegar como membros
deste Parlamento.
Venho também fazer o meu registro, Senadora
Vanessa, acerca do dia de hoje, 18 de maio, escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil.
A data é histórica, pois nos remete a um crime
que chocou o País há 30 anos, quando uma menina
de oito anos foi estuprada e assassinada em Vitória,
no Espírito Santo, sem que até hoje o responsável pelo
crime tenha sido punido.
E é em Vitória, é em Macapá, é no Rio de Janeiro,
é em Recife, é em Manaus, é em Porto Alegre, é no
Maranhão, por toda parte, essas monstruosidades se
perpetuam sem que o braço da Lei e da Justiça consigam efetivamente chegar para punir ou, o que seria
melhor, realmente para coibir.
Lamentavelmente, o sangue inocente continua
sendo derramado, a inocência sendo vilipendiada em
todos os recônditos do Brasil e do mundo.
Por aqui, alguns passos conseguiram ser dados,
como, por exemplo, o incentivo à denúncia, com a
criação do serviço telefônico Disque 100 que, mantido
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, registrou, entre 2003 e março de 2011,
52 mil denúncias de violência sexual (abuso e exploração comercial) contra crianças e adolescentes de
todo o País. O serviço funciona 24 horas e nos setes
dias da semana.
Só de janeiro a março deste ano, o Disque 100
contabiliza 4.205 registros de violência sexual. Oito em
cada dez vítimas são meninas.
O Nordeste é a região de onde veio a maior parte
das denúncias, 37%. E é lá também, precisamente no
Estado da Bahia, que temos a liderança de ocorrências
de abusos praticados.
Na verdade, a coisa já foi pior, porque durante
muitos anos esse crime era exclusivamente uma dor
silenciosa, uma humilhação e um trauma que não vinha à tona, que não era denunciado, que não era sequer combatido.
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O mundo parece ﬁnalmente estar despertando
para a importância da proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. O assunto tem sido debatido
em muitas conferências internacionais.
Dessa maneira, a Constituição Federal de 1988
– eu e o Senador Mozarildo tivemos a honra de ser
Deputados constituintes à época –, acompanhando a
evolução social e seguindo as tendências mundiais de
proteção das crianças e dos adolescentes, destinou no
seu corpo um capítulo especíﬁco voltado à promoção
e à preservação dos direitos dos mesmos.
O texto legal convoca a família, o Estado e a sociedade civil a olhar para esses seres de uma maneira especial, buscando assim resguardar a dignidade
humana e protegê-los de qualquer espécie de violência que venha a afetar o seu desenvolvimento físico,
psíquico e moral.
Mas a lei não é suﬁciente para acabar com o
martírio. E as instituições ainda se revelam fracas para
virar essa página suja.
Diariamente, nos meios de comunicação, acompanhamos as inúmeras violações entre os vários crimes
praticados contra a criança e o adolescente, sobretudo
no que se refere à prostituição infantil brasileira, com
meninas e meninos utilizados como mercadoria no
mercado negro do turismo sexual.
É um cenário apavorante. E a mente, numa cobrança ativa, pergunta: de quem será a responsabilidade por essas atrocidades sofridas pelas crianças e
adolescentes brasileiros?
Como reparar os danos causados, já que estudos indicam que crianças e adolescentes que sofrem
qualquer tipo de violência possuem uma grande probabilidade de serem, no futuro, agressores também?
Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente.
E, por ﬁm, temos ainda o princípio da proteção
integral assegurado na Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989
da qual o Brasil é País signatário.
Como se vê então não faltam amparos legais.
Falta ação. Falta iniciativa pessoal de cada um, de
cada homem, de cada mulher. Falta-nos a decisão de
parar de ﬁngir que não acontece, inclusive debaixo de
nossos olhos, muitas vezes em nossa própria família.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª tem um minuto para encerrar, Senador.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– É sabido que, na maioria dos casos, os agressores
estão dentro de suas próprias casas. São pessoas de
conﬁança das crianças e adolescentes, o que torna
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muito diﬁcultoso, tanto o trabalho de descobrimento
do crime, quanto a avaliação de traumas sofridos por
essas pessoas.
A dominação pela sexualidade quebra aquele
pacto de conﬁança e põe no lugar um pacto de silêncio e medo que possibilita o abuso sexual.
Quando as crianças e os adolescentes não são
vítimas diretas dentro da sua própria casa, são negociados como mercadorias no mercado negro do tráﬁco
sexual, onde há frequentemente participação dos pais
na venda dessas crianças, levando-as à completa perda da dignidade como pessoa humana.
A criança abusada sexualmente se transforma
num arremedo ser humano. Ela perde sua dignidade,
seu amor próprio, sua liberdade, sua capacidade de
sonhar numa fase da vida onde os sonhos são essenciais para o desenvolvimento de um ser humano...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador, já foram quatro minutos a mais
dos cinco.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Agradeço a sua generosidade e faço um apelo, para
encerrar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, para encerrar.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Muito obrigado.
Essas crianças e adolescentes passam a carregar traumas irreparáveis.
18 de maio de 2011. Já chega! Já basta! Já passa
da hora da sociedade mudar esse cenário de crimes.
É responsabilidade de todos nós, porque quando uma criança ou adolescente é vítima de violência
sexual, não só as instituições falham. Na verdade, falhamos todos. Falhamos eu e vocês.
Por isso, façamos nossa parte na luta no combate à violência sexual. E comecemos em casa, observando o comportamento de nossos ﬁlhos, sobrinhos,
enteados, ﬁlhos de nossos empregados. As crianças
dão sinais do terror que lhes aﬂigem. Coloquemos na
nossa pregação diária, nas igrejas, nos clubes, nas
rodas de amigos, essa determinação de agir.
Temos falado tanto em revolução sexual...
(Interrupção do som.)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Srª Presidente, peço que seja dado como lido o restante do meu discurso.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR GEOVANI BORGES
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O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores, o que me traz a essa
tribuna é a mesma motivação já registrada por outros
colegas nas mais diferentes instâncias onde possa a
nossa voz chegar enquanto membros deste parlamento.
Venho também fazer meu registro acerca do dia
de hoje, 18 de maio, escolhido como Dia Nacional de
Combate ao Abuso Sexual Infantil.
A data é histórica pois nos remete a um crime
que chocou o pais há 30 anos, quando uma menina
de oito anos foi estuprada e assassinada em Vitória no
Espírito Santo, sem que até hoje o responsável pelo
crime tenha sido punido.
E é em Vitória, é em Macapá, é no Rio de Janeiro, é em Recife, é em Manaus, é em Porto Alegre, é
no Maranhão – por toda parte essas monstruosidades
se perpetuam sem que o Braço da lei e da justiça consigam efetivamente chegar para punir ou, o que seria
melhor realmente, para coibir.
Lamentavelmente o sangue inocente continua
sendo derramado. A inocência sendo vilipendiada em
todos os recôndidos do Brasil e do mundo.
Por aqui, alguns passos conseguiram ser dados, como por exemplo o incentivo à denúncia, com
a criação do serviço telefônico Disque 100, mantido
pela secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, que registrou, entre 2003 e março de
2011, cinquenta e duas mil denúncias de violência sexual (abuso e exploração comercial) contra crianças e
adolescentes de todo o país. O serviço funciona 24h
e nos sete dias da semana.
Só de janeiro a março deste ano, o Disque 100
contabiliza 4 mil 205 registros de violência sexual. Oito
em cada dez vítimas são meninas.
O Nordeste é a região de onde veio a maior parte das denúncias (37%). E é lá também precisamente
no Estado da Bahia, que temos a liderança do trsiet
ranking de ocorrências de abusos praticados.
Na verdade a coisa já foi pior, porque durante
muitos anos esse crime era exclusivamente uma dor
silenciosa, uma humilhação e um trauma que não vinha à tona, que não era denunciado, que não era sequer combatido.
O mundo parece ﬁnalmente estar despertando
para a importância da proteção dos direitos das crianças e dois adolescentes. O assunto tem sido debatido
em muitas conferências internacionais.
Dessa maneira a Constituição Federal de 1988
acompanhando a evolução social e seguindo as tendências mundiais de proteção das crianças e dos adolescentes, destinou no seu corpo, um capítulo especí-
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ﬁco voltado a promoção e a preservação dos direitos
dos mesmos.
O texto legal convoca a família, o Estado e a sociedade civil a olhar para esses seres de uma maneira especial buscando assim resguardar a dignidade
humana e protegê-los de qualquer espécie de violência que venha a efetuar o seu desenvolvimento físico,
psíquico e moral.
Mas a lei não é suﬁciente para acabar com o
martírio. E as instituições ainda se revelam, fracas para
virar essa página suja.
Diariamente nos meios de comunicação acompanhamos as inúmeras violações entre os vários crimes
praticados contra a criança e o adolescente, sobretudo
no que se refere à prostituição infantil brasileira, com
meninas e meninos utilizados como mercadorias no
mercado negro do turismo sexual.
É um cenário apavorante. E a mente numa cobrança ativa, pergunta: De quem será a responsabilidade por essas atrocidades sofridas pelas crianças e
adolescentes brasileiros?
Como reparar os danos causados, já que estudos indicam que crianças e adolescentes que sofrem
qualquer tipo de violência possuem uma grande probabilidade de serem no futuro agressores também?
Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente.
E por ﬁm, temos ainda o princípio da proteção
integral assegurado na Convenção das Nações Unidas
sobre os direitos da criança adotada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro 1989
da qual o Brasil é país signatário.
Como se vê então, não faltam amparos legais.
Falta ação. Falta iniciativa pessoal de cada um, de
casa homem, de cada mulher. Falta-nos a decisão de
parar de ﬁngir que não acontece, inclusive debaixo de
nossos olhos, muitas vezes em nossa própria família.
É sabido que na maioria dos casos os agressores
estão dentro das suas próprias casas. São pessoas
de conﬁança das crianças e adolescentes, o que torna muito diﬁcultoso tanto o trabalho de descobrimento
do crime quanto à avaliação de traumas sofridos por
essas pessoas.
A dominação pela sexualidade quebra aquele
pacto de conﬁança e põe no lugar um pacto de silêncio e medo que possibilita o abuso sexual.
Quando as crianças e os adolescentes não são
vítimas diretas dentro da sua própria casa, são negociados como mercadorias no mercado negro do tráﬁco
sexual, onde há frequentemente participação dos pais
na venda dessas crianças, levando-as à completa perda da dignidade enquanto pessoa humana.
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A criança abusada sexualmente se transforma
num arremedo de ser humano. Ela perde sua dignidade, seu amor próprio, sua liberdade, sua capacidade
de sonhar numa fase da vida onde os sonhos são essenciais para o desenvolvimento de um ser humano.
Essas crianças e adolescentes passam a carregar traumas irreparáveis.
18 de maio de 2011. Já chega! Já basta! Já passa
da hora da sociedade mudar esse cenário de crimes.
É responsabilidade de todos nós, porque quando uma criança ou adolescente é vítima de violência
sexual não só as instituições que falham. Na verdade
falhamos todos. Falhamos eu e vocês.
Por isso façamos nossa parte na luta contra o
combate a violência sexual. E comecemos em casa,
observando o comportamento de nossos ﬁlhos, sobrinhos, enteados, ﬁlhos de nossos empregados. As crianças dão sinais do terror que lhes aﬂigem. Coloquemos
na nossa pregação diária, nas igrejas, nos clubes, na
roda de amigos, essa determinação de agir.
Temos falado tanto em revolução sexual, em liberdade de comportamento, em tempos novos para
as opções sexuais.
Tudo bem... mas a maior liberdade, a mais digna
de ser defendida é a liberdade que uma criança precisa ter para crescer com amor, respeito, conﬁança e
dignidade.
Era o que tínhamos a registrar. – Senador Geovani Borges.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador. V. Exª será atendido.
Será considerado como lido.
Com a palavra a Senadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o dia de hoje, 18 de maio, foi
deﬁnido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Pude observar que inúmeros Senadores hoje
já se posicionaram, já mostraram seu interesse pelo
tema.
É uma data para promover a reﬂexão, para reforçar
a busca de mecanismos para enfrentar esse problema
grave e inaceitável, para renovar as energias e combater, todos os dias, os abusos sexuais e a exploração
de nossas crianças e adolescentes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a luta para
pôr ﬁm ao abuso e a exploração de crianças e adolescentes tem sido uma pauta permanente da bancada
feminina aqui no Senado Federal, na Câmara Federal, nos parlamentos estaduais e também em muitos
segmentos da sociedade. O Brasil possui um pacto
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pelo enfrentamento da violência contra crianças e
adolescentes que não é recente e que tem permitido
o avanço nas políticas públicas, o envolvimento do
Poder Executivo e do Poder Judiciário.
Também é preciso lembrar que a violência e a
exploração sexual de crianças e adolescentes está associada a outras práticas aviltantes: ao trabalho infantil,
ao trabalho escravo, aos sequestros, ao aliciamento
para a prostituição, ao tráﬁco internacional de pessoas
e, impõe repetir sempre, à destruição da infância, da
adolescência e, em muitos casos, da própria vida de
um grande número signiﬁcativo de crianças.
Temos muitos avanços, desde a Constituição de
1988, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente,
pelo reconhecimento do problema, pela disposição
do poder público em enfrentá-lo, pela formatação de
uma rede de assistência às crianças vitimizadas, pela
constituição dos conselhos tutelares, das delegacias
e varas especializadas em infância e adolescência
e de toda uma estrutura de amparo e proteção. Mas
ainda há muito a ser feito até romper com a barreira
da violência.
E esse muito a fazer tem a ver com os números
do Disque 100, o telefone que permite fazer denúncias
de abusos, de casos de violência contra crianças e
adolescentes. É crescente o número de atendimentos
diários, talvez pela abertura que o número permitiu,
encorajando a denúncia dos crimes. O serviço recebe
hoje mais de 100 denúncias diárias, cerca de mil por
mês, como foi colocado aqui pelo nosso Senador que
falou anteriormente.
Esse é um caminho para permitir ao Estado brasileiro desmontar as redes organizadas e também as
agressões anônimas, que ﬁcam restritas ao âmbito
das famílias e, por serem silenciosas, perduram por
anos e reproduzem uma cultura de violência que parece não ter ﬁm.
Vou citar como exemplo o meu Estado de Roraima, que, com uma população pequena, registra
verdadeira escalada nos casos de violência sexual
contra crianças e adolescentes, retratada de forma
exemplar em série de reportagens de autoria da jornalista Andrezza Trajano, publicadas no Jornal Folha
de Boa Vista.
Cinco crianças são vítimas de violência sexual, todos os dias, na capital Boa Vista, uma cidade
que tem menos de 300 mil habitantes. A estimativa da delegacia especializada é que, em 90% dos
casos, os agressores são da própria família ou
pessoa próxima.
Tudo isso, Srª Presidente, chama a atenção para
outra triste realidade, que, no meu entendimento, cobre
de vergonha todo o nosso Brasil. Pela proximidade com
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a Venezuela e a República da Guiana e pela facilidade
de transpor essas fronteiras internacionais, Roraima
se tornou, nos últimos anos, uma das principais rotas
do tráﬁco internacional de mulheres.
Por mulheres, entenda-se também meninas
e adolescentes aliciadas com a promessa de emprego fácil em outros países. Acabam vítimas da
exploração sexual, prostituição, cárcere privado e
trabalho escravo.
Em muitos casos, essas ocorrências estão ligadas também à violência doméstica e familiar contra
a mulher, outra triste realidade brasileira. É nos lares
desestruturados onde a mulher já não tem chances
de defesa e está com sua autoestima destruída, que
viceja também a violência sexual contra as nossas
crianças e adolescentes, os espancamentos, estupros,
as gestações precoces.
Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB - RR) – Senadora Angela, quero cumprimentá-la pelo pronunciamento que faz e dizer que, no Brasil, como disse
V. Exª, embora a situação tenha melhorado desde a
Constituição de 1988, quando tive a honra de ser constituinte, é lamentável que muitos Estados negligenciem
de maneira vergonhosa essa questão. Do nosso Estado, V. Exª citou uma estatística alarmante: uma cidade
como Boa Vista, nossa capital, com menos de 300 mil
habitantes, ter cinco casos, por dia, de violência contra
crianças e adolescentes. Mas isso se explica pelo caos
que atravessa o Governo do Estado de Roraima desde
dezembro de 2007. Há uma desestruturação total de
todo o aparato de assistência social, da polícia, da própria assistência às famílias. A Secretaria de Trabalho e
Bem Estar Social vem realmente fazendo um trabalho
cada vez menor. O Estado se endividando por causa
de outras coisas, e não se endividando para investir
na pessoa humana, principalmente na criança e no
adolescente. Imagine, Senadora Angela, como será
essa estatística nas comunidades indígenas; como
será essa estatística naquelas populações indígenas
que moram na periferia da cidade, subempregadas.
As famílias não têm assistência e as crianças também
não têm nenhum tipo de amparo. Então, quero dizer
que lamento o quadro nacional, mas lamento profundamente o quadro do meu Estado, porque, realmente,
o atual Governo só tem feito deteriorar tudo o que diz
respeito à assistência e à dignidade do ser humano.
Parabéns, portanto, pelo assunto.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Mozarildo.
Infelizmente, não observamos em nosso Estado
de Roraima nenhuma política pública séria sendo exe-
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cutada no sentido de coibir essa prática tão ruim, tão
triste que o nosso Estado tem, a ponto de, a cada dia,
cinco crianças serem vítimas de abuso e de exploração
sexual na capital, que tem menos de 300 mil habitantes.
Mas eu queria lhe dizer, Senador, que existem
iniciativas, que destaco aqui, para enfrentar esse tipo
de violência.
Esta Casa aprovou medidas que permitem a inﬁltração de agentes anônimos na Internet, para identiﬁcar
os praticantes de pedoﬁlia. Em pouquíssimo tempo,
cresceu em 93% o número de ocorrências.
Outra iniciativa está sendo anunciada, hoje, Srª
Presidenta, em solenidade no Palácio do Planalto.
Trata-se da integração das polícias civis de todos
os Estados com o sistema de investigação federal,
permitindo a troca de informações com polícias de
todo o mundo. As investigações brasileiras estarão,
a partir de agora, de acordo com os padrões internacionais. É uma iniciativa louvável para combater
o abuso contra crianças e adolescentes e sua associação com as redes de pedoﬁlia e tráﬁco internacional de pessoas.
Recentemente, instalamos a Subcomissão em
Defesa dos Direitos da Mulher, no âmbito da Comissão dos Direitos Humanos. Ali pretendemos promover
audiências públicas, traremos todos os temas, chamaremos todos os setores do Governo e da sociedade
civil para nos ajudar na resolução desses problemas.
Vamos promover uma discussão séria, sistemática, a ﬁm de propor soluções, formas de minimizar e
até acabar com essas práticas tão nocivas à vida de
nossas crianças, adolescentes e mulheres.
Por outro lado, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
reunimo-nos, dias atrás, com o Embaixador da Venezuela, para tratar de vários temas relacionados à fronteira de Roraima com aquele país, Brasil/Venezuela.
Na oportunidade, ﬁz questão de pedir, mais uma vez,
atenção para a construção dos Centros de Referência
para o combate à violência contra a mulher e o tráﬁco
internacional de pessoas.
Estão previstos dois centros de referência nas
cidades fronteiriças de Pacaraima, do lado brasileiro,
e Santa Elena de Uairén, do lado venezuelano. São
fruto de acordo bilateral assinado entre os Presidentes
Hugo Chávez e Lula, em 2010, e infelizmente ainda
não foram iniciados, por conta de mudanças de ministérios dos dois países.
Então, nós esperamos que os entendimentos sejam
retomados para que novas medidas sejam anunciadas
já no encontro que está previsto para junho entre a Presidenta Dilma e o Presidente Chávez. Estes centros são
fundamentais para o atendimento humanizado das mu-
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lheres, crianças e adolescentes vítimas da violência e do
tráﬁco internacional de pessoas naquela região fronteiriça.
Por ora, Srª Presidenta, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
Com a palavra o Senador Roberto Requião, para
uma comunicação inadiável.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, acompanhei essa questão do
Ministro Palocci com serenidade, com tranquilidade.
Mas, cobrado pelos meus eleitores do Paraná, quero
deixar aqui com clareza a minha opinião.
O Ministro Antônio Palocci disse ontem, para justiﬁcar sua repentina fortuna, que não foi o único ministro a enriquecer. Citou uma quantidade de ex-Ministros
da Fazenda e ex-Diretores do Banco Central que se
transformaram em banqueiros, consultores ﬁnanceiros
de muito sucesso.
Pois é exatamente aí que está o problema. O que
para ele é normal, porque todo mundo faz, é a grande
complicação, o grande embaraço, o inevitável conﬂito moral e ético. Está errado terem feito, está errado
repetir o feito.
Essa gente toda que o Palocci citou ocupou cargos estratégicos na condução das ﬁnanças nacionais
e tinha informação acerca de tudo e sobre todos. Sobre
taxas de juros, sobre o câmbio, sobre a saúde ﬁnanceira das empresas. De repente, gente com tantas informações vai trabalhar do outro lado do balcão e leva,
para o outro lado do balcão, tudo o que ﬁcou sabendo
deste lado do balcão. Pergunto:
É certo isso? É certo ganhar dinheiro com informações privilegiadas? Independente disso, o Palocci
tem que prestar contas. A Presidenta Dilma e o vice
Temer dizem que têm conﬁança ilimitada no Palocci.
Para que nós e o Brasil também tenhamos conﬁança
sem limite nele, precisamos que responda a algumas
perguntas. Um: para quem o Palocci prestou assessoria? Nome de todo mundo. Dois: que tipo de serviço
envolveu essa assessoria? Eram relativos ao Governo?
Três: quanto ganhou pelo serviço? Quatro: quando,
mês e ano, prestou assessoria. São algumas perguntas que não podem calar.
O escritor, jornalista e cronista Sérgio Porto, conhecido também como Stanislaw Ponte Preta, diante
de desmandos e corrupção, cunhou uma frase imortal:
“Ou se restaura a moralidade ou locupletamo-nos todos”. Parece que estamos mais para locupletação do
que para a restauração da moralidade.
Por ﬁm, Presidenta, uma observação: essa imprensa, tão rápida em investigar e denunciar o Palocci,
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foi de extrema condescendência com ex-ministros e
diretores do Banco Central, como: Pérsio Arida, André
Lara Resende, o inefável Maílson da Nóbrega, Pedro
Malan, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, os irmãos e
ﬁlhos Mendonça de Barros, Pedro Parente. Eles também transitaram com desenvoltura, com agilidade ofídica, dos dois lados do balcão, mas, como não eram
do PT nem ministros da Dilma ou ex-ministros do Lula,
foram saudados como gênio das ﬁnanças, como empreendedores extraordinários.
Fico, dessa forma, cada vez mais encantado
com a moralidade seletiva da nossa velha e incorrigível mídia.
É a minha posição e eu tinha obrigação de deixá-la clara neste plenário.
Obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, por inscrição, Casildo Maldaner, Cícero Lucena. Pedro Simon, com a palavra como
orador inscrito.
Senador João Pedro, Senador Paulo Davim, Senador Waldemir Moka, Senadora Lídice da Mata.
Senador Waldemir Moka, com a palavra como
orador inscrito.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores. Srªs Senadoras, quero hoje ocupar a tribuna... Amanhã, quinta-feira, em uma das cidades do Mato Grosso do Sul,
mais especiﬁcamente na minha querida Ponta Porã,
vai ter um congresso da Federação de Comércio do
Mato Grosso do Sul. A pauta, Senador Benedito de
Lira, é a questão que envolve as questões das fronteiras de forma geral.
Há pouco ouvia a Senadora Angela Portela falando do tráﬁco de pessoas e do abuso de crianças
e adolescentes. É claro que isso não existe só nas
fronteiras, mas me parece que nas fronteiras é mais
evidente ou tem mais força, portanto, também é mais
prejudicial.
Mas, além da questão do contrabando, do tráﬁco
que envolve...
E o Mato Grosso do Sul faz fronteira seca tanto
com o Paraguai quanto com a Bolívia. É comum a gente ver... E sou nascido... Sou da fronteira. Sou nascido
em Bela Vista, criado, portanto, na fronteira e conheço
bem essas diﬁculdades.
Mas em Ponta Porã o assunto é outro. É a questão
cambial. Srs. Senadores, o dólar cada vez mais baixo
faz com que o comércio do Mato Grosso do Sul... É
comum as pessoas – é fronteira seca – atravessarem
uma avenida, atravessarem uma rua e terem preços no
comércio do outro lado absolutamente desleais para
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com o comércio das cidades brasileiras. Isso cria um
problema muito grande. O objetivo da Federação do
Comércio é discutir alternativas, políticas públicas, encaminhar soluções para que a gente possa realmente
revitalizar, revigorar as fronteiras, em especial, e aí me
reﬁro diretamente a Mato Grosso do Sul.
É uma região extensa, com uma questão muito grande, grandes problemas, insisto em dizer, que
vão desde a questão do tráﬁco, principalmente, que
devemos tratar com repressão... É uma alternativa, e
é preciso.
A Polícia Federal precisa de mais efetivo. Aí me
reﬁro exatamente a essa questão de evitar o contrabando, o tráﬁco. Sempre digo isso. Muitas vezes, nos
grandes centros, há um grande aparato da Polícia Federal, e é real e talvez necessário, mas parece-me que
seria muito mais importante que tivéssemos grandes
estruturas exatamente na fronteira.
Senão, vejamos. O que é mais fácil? Por meio de
uma ação de inteligência, impedir que entre maconha,
cocaína ou, depois que entra, combatê-las nos canaviais de São Paulo, nos grandes centros metropolitanos? A mim me parece que é mais inteligente, mais
eﬁciente que a gente tenha, cada vez mais, um efetivo
maior, sobretudo da Polícia Federal nesses Estados
em que há extensas fronteiras. E tenho sempre feito
isso. É preciso dotar, cada vez mais, a Polícia Federal,
que é extremamente competente e são pessoas absolutamente comprometidas, mas que precisam, cada
vez mais, de mais estrutura, Srª Presidente.
Voltando ao encontro que acontece amanhã em
Ponta Porã. E a alternativa do comércio? Como ﬁca
o comerciante do lado brasileiro, que vê pessoas e
mais pessoas, no ﬁnal de semana, em Ponta Porã,
onde tem o Shopping China, que é supervisitado? E,
é claro, atravessam, e se vê o nosso comércio quase
que sem ninguém e aquele movimento de pessoas
comprando e consumindo cada vez mais.
Penso que isso não deve ser diferente em Foz do
Iguaçu, do outro lado de Cidade de Leste. E, assim,
poderíamos citar vários exemplos.
Então, o que venho defender hoje aqui, desta
tribuna, é que precisamos pensar em políticas públicas para que possamos tratar de forma diferenciada essas regiões de fronteira, seja para que a
gente possa realmente dar mais alternativas para
o nosso jovem.
Se formos lá, onde estão presas as pessoas,
Senador Pedro Taques, vamos ver, invariavelmente,
grande número de jovens presos ao que eles chamam
de mula, que é o jovem atraído pelo chamado crime
organizado para ser o transportador de pequenas
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quantidades, porque, se cair, o prejuízo será menor.
Mulheres, também.
Essas questões, nós só vamos realmente resolver, é claro, com uma Polícia Federal cada vez mais
eﬁciente, mas com políticas públicas, dando alternativas.
O Governador do meu Estado, Governador André
Puccinelli, tem exatamente essa perspectiva.
Agora iniciamos uma grande rodovia chamada
integração Sul-Fronteira. Queremos que essa rodovia
integre todas as cidades da fronteira do Mato Grosso
do Sul, mas além disso é preciso pensar em políticas
públicas que deem, sobretudo ao jovem, perspectivas
para que ele possa realmente ter um emprego melhor,
cada vez mais estruturado. E aí realmente nós vamos
pelo menos diminuir, minimizar o problema que existe
nessas fronteiras hoje. Portanto, amanhã, em Ponta
Porã, nós vamos para uma abertura. Eu convidei o
pessoal do Ministério da Integração Nacional, que é
fundamental, porque esse ministério tem a função de
fazer essa integração. E que a gente possa discutir as
alternativas com aqueles lá da fronteira.
Eu costumo dizer que estamos lá onde começa
este País. São homens e mulheres que cuidam da segurança nacional, que demarcam o nosso território e
que têm toda uma diﬁculdade. E, realmente, só quem
vive na fronteira sabe as diﬁculdades por que passa
aquela população.
Mas não pensem que estou falando longe dali.
Também a minha querida Ponta Porã, uma cidade alegre, tem exatamente essa característica, sofre uma inﬂuência benéﬁca da cultura, da música e da tradição
dos irmãos paraguaios; é portanto uma cidade alegre.
E o turismo é cada vez mais importante nessa região.
O que nós precisamos é só chamar a atenção para
que o Governo Federal, junto com o Governo Estadual
e os Municípios que fazem fronteira, elabore políticas
especíﬁcas para quem sabe tratar a questão tributária de forma diferenciada nessa região. Precisamos,
cada vez mais, ofertar linhas de crédito diferenciadas
para esses comerciantes e criar mais empregos, gerando realmente oportunidades, sobretudo para os
nossos jovens.
E é fácil explicar isso. O jovem está ali, na região
de fronteira, passando toda a diﬁculdade e, de repente, vê outro jovem da idade dele pilotando uma grande motocicleta, e aí ele ﬁca pensando. Aquele jovem
aparece, de repente, com muito dinheiro. É claro que
isso acaba chamando a atenção de forma, infelizmente, ruim. É assim que começam as coisas. Cada vez
mais, o crime organizado procura exatamente os jovens
de 16 e de 17 anos, porque, se ele for preso, como é
menor, vai ﬁcar muito pouco tempo ali. E ele vai sair.
Então temos que tirar. Essa é realmente uma vida e
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uma diﬁculdade muito grande. É muito cruel, é muito
perverso com os jovens da nossa fronteira.
Eu, que sou nascido e criado na fronteira, tenho
esta obrigação, tenho o compromisso de trazer a esta
Casa, cada vez mais, a informação de que precisamos
políticas públicas que possam melhorar, criar condições para aquela gente, sobretudo da região de que
estou falando.
E, certamente, falava ainda há pouco, repito, a
Angela Portela. E é claro que ela tem outro foco, mas
as diﬁculdades são sempre as mesmas.
Srª Presidente, era o que tínhamos para dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Waldemir Moka.
Com a palavra, pela Liderança do PT, o Senador
Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, queria, na tarde de hoje,
aproveitar este espaço para fazer aqui três registros.
O primeiro registro é para – daqui da tribuna do
Senado – saudar a cidade de Caruaru, que hoje completa 154 anos de emancipação política. Daqui quero
saudar o Prefeito do Município, José Queiroz, e, ao
mesmo tempo, na condição de pernambucano, registrar o nosso orgulho e a nossa satisfação por termos
no nosso Estado uma cidade que tem a riqueza cultural, histórica, social e política que tem o Município
de Caruaru.
Hoje Caruaru é um grande pólo turístico, têxtil e
comercial; é a cidade que mais cresce no Estado de
Pernambuco, uma das que mais crescem em toda a
Região Nordeste. Uma cidade que foi imortalizada pela
sua tradicional feira, um espaço de comércio importante que Luiz Gonzaga, nos seus versos, imortalizou. É
também conhecida por outros ﬁlhos ilustres, como o
ceramista mestre Vitalino e pela grandiosidade da sua
principal festa popular que é o São João e que, nos
permitam os paraibanos de Campina Grande, transformou Caruaru na capital do forró. Portanto, eu daqui
gostaria de fazer este registro, me associar a todos
aqueles que, hoje, dia de feriado naquele Município,
comemoram mais um aniversário dessa importante
cidade nordestina.
Segundo, eu queria aqui também marcar o registro de apoio, solidariedade à 2ª Marcha Nacional
contra a Homofobia, que hoje se realizou aqui em
Brasília, promovida pela Associação Brasileira de
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), e que vem em apoio à aprovação do
PLC 122/2006.
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Essa marcha celebra o Dia Internacional de Combate à Homofobia, destaca as reivindicações da comunidade GLBT e fez a entrega de 100 mil assinaturas
em apoio ao PLC 122/2006, que criminaliza atos de
homofobia.
Eu já me manifestei publicamente e também mais
reservadamente junto à Senadora Marta Suplicy, que é
relatora desse projeto, no sentido de que nós aqui no
Senado possamos encontrar um texto que seja capaz
de atender a essa demanda da sociedade brasileira
que é de punir a homofobia, evitar que os direitos das
pessoas sejam desrespeitados pela sua orientação
sexual. Muitas vezes essa discriminação resulta em
assassinatos, resulta em discriminação no trabalho.
Enﬁm, que ao mesmo tempo seja capaz de permitir,
no seu contexto, a liberdade de expressão daqueles
que professam as mais diversas fés religiosas. Aqui,
há diversos Senadores interessados em que se construir um texto consensual ou o mais próximo possível
do consensual.
O Senador Demóstenes Torres tem uma proposta;
o Senador Marcelo Crivella tem também uma proposta, e eu já tive a oportunidade de sugerir à Senadora
Marta Suplicy, que é a Relatora desse projeto, a ideia
de reunir todas essas pessoas que estão preocupadas em discutir, com seriedade e sem sectarismo,
sem nenhum tipo de fundamentalismo de um lado ou
de outro, como garantir a todas as cidadãs e aos cidadãos brasileiros os seus direitos civis, sem também
negar outros direitos fundamentais, como o direito de
expressão das próprias ideias.
Então, quero reforçar essa minha sugestão
aqui à Senadora Marta Suplicy. Quero dispor-me,
no que eu puder ajudar, a construir também esse
consenso.
Por último, queria também aqui registrar – peço
a V. Exª um minuto só de tolerância...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Gostaria de registrar também o transcurso do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes.
O nosso País tem-se destacado por enfrentar
essa questão. É importante que nós possamos, de
forma permanente, engajar-nos nesse processo. É
inaceitável que, numa sociedade, qualquer que seja
ela, essas práticas possam contar com a tolerância da
população, e todos nós queremos associar-nos a essa
luta pelos direitos de crianças e adolescentes.
Quero fazer inclusive o registro de que esta data
foi instituída para alertar a população sobre os crimes
contra crianças e para incentivar as pessoas a denun-
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ciarem os casos de exploração sexual. É importante
destacar também as iniciativas que estão acontecendo no Brasil inteiro em torno desse tema e no próprio
Estado de Pernambuco, onde a Rede de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual lançou, hoje, uma campanha com enfoque nos crimes praticados em rodovias e por turistas. Ao longo de todo este mês, serão
realizados vários eventos que começam, hoje, com a
caminhada pelo ﬁm da violência sexual.
Quero agradecer a tolerância de V. Exª e deixar
registrados aqui esses três pontos importantes para
todos nós.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste momento, como
oradora inscrita, por permuta com a Senadora Lídice
da Mata, à Senadora Marta Suplicy.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Senador Mozarildo, vou retomar um pouco o tema
da Marcha em Defesa dos Municípios, realizada na
semana passada, com uma grande participação de
mais de cinco mil pessoas.
A Ministra Mirian Belchior anunciou os critérios
de seleção do PAC Saneamento para Municípios
com menos de cinquenta mil habitantes, que serão
contemplados com R$5 bilhões na área de saneamento básico. É importante porque são os pequenos Municípios que serão contemplados agora com
esses recursos.
As notícias são muito boas. Esses investimentos em saneamento fazem parte de um conjunto de
ações dirigidas aos Municípios brasileiros, que foram
agora ampliadas pelo PAC 2. Em comparação com a
primeira etapa do programa, os recursos destinados
aos investimentos no eixo social e urbano cresceram
63%, de R$239 bilhões para R$389 bilhões no PAC 2.
Realmente, 63% é muita coisa, especialmente para
os Municípios. São R$120,6 bilhões para ações em
saneamento, urbanização de assentamentos precários, pavimentação, creches, pré-escolas, unidades
básicas de saúde, quadras esportivas nas escolas,
entre outras ações de mobilidade e prevenção em
áreas de risco.
Esse novo ciclo de desenvolvimento no Brasil
começou com o PAC 1, que colocou os investimentos
na ordem do dia do Governo. E agora, nessa segunda
etapa, lançada ainda na gestão do Presidente Lula sob
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a coordenação da Presidenta Dilma, então Ministra,
continua o que deu certo. E já está sendo muito melhor
do que a primeira parte, pois avaliou todas as amarras
do primeiro PAC, o PAC 1, e os seus pontos positivos.
E agora podemos caminhar com maior rapidez.
Os compromissos do Programa estão mantidos: incentivar o investimento privado e o público
em infraestrutura; construir a infraestutura necessária para sustentar o crescimento do País; fazer
crescer o emprego e a renda e acelerar o crescimento econômico.
Com relação ao incentivo aos investimentos, com
o Programa de Aceleração do Crescimento, houve
um aumento da participação do investimento no PIB
de 16,4%, em 2006, para 18,4%, em 2010. E esses
pequeninos 2% de acréscimo representam muitos bilhões. Se considerarmos apenas a participação do investimento público no PIB, o aumento foi de 1,6%, em
2006, para 3,25%, previsto em 2011, ou seja, o dobro
em cinco anos. Estamos conseguindo investir pesado
na infraestrutura de que o Brasil precisa.
Essa retomada do planejamento e dos investimentos em infraestrutura permitiu ao Governo Federal
iniciar novos empreendimentos estruturantes e priorizar
investimentos há muito abandonados em áreas que
estavam realmente, completamente, sem um olhar ou
sem investimentos. E o destaque especial foi para o
setor ferroviário e de construção naval. Mas também
foi possível retomar obras importantes que estavam
paralisadas como, por exemplo, as eclusas da Usina
de Tucuruí, que foram iniciadas em 1981 e inauguradas pelo Presidente Lula – um investimento de R$1,6
bilhão que, no auge das obras, conseguiu gerar quase
quatro mil empregos diretos.
O crescimento, esse crescimento de emprego
e renda, sustentado pelo PAC e pela retomada dos
investimentos em nosso País, é outro resultado que
está sendo importante. Eu quero destacar o aumento
do número de vagas em infraestrutura desde o lançamento do Programa. Em construção de rodovias e
ferrovias, houve um crescimento de 76% no número
de empregos – seis vezes mais que a média nacional. Em obras para geração e distribuição de energia
elétrica, o crescimento foi de 38% – três vezes mais
que a medida nacional, e nas obras de construção de
redes de abastecimento de água e coleta de esgoto,
o aumento foi de 64% e na construção de edifícios,
houve um aumento de 41%.
Quer dizer, o que nós vemos é que o PAC, além
de estar possibilitando ao Brasil manter o seu crescimento, com um aumento de uma infraestrutura, que
vai permitir esse crescimento, está gerando empregos
como há muito, muito tempo nós não tínhamos aqui
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no nosso País. O resultado também é que esse crescimento está consistente, nós temos sempre aumentado.
É interessante porque esse aumento tem acontecido
em todas as regiões do Brasil. E nós ainda estamos
comemorando os números de geração de emprego no
Brasil, que fechou 2010 com 2.524.678 trabalhadores,
Senador Mozarildo, com carteira assinada. O resultado
é inédito na história do País e estabelece uma marca
no Governo do Presidente Lula quando foram criados
15 milhões de novos postos de trabalho em oito anos
de mandato.
Em 2011, a previsão é gerar três milhões de novos empregos formais. Só em abril deste ano, o Brasil
criou 272.225 novas vagas de emprego com carteira
assinada, num mês só, no mês de abril, mais de 200
mil vagas com carteira assinada. Esse é um resultado que está acima da média dos últimos quatro anos.
E são justamente programas como o PAC 2, o Minha
Casa Minha Vida, o Olimpíadas 2016 e o Copa 2014
que permitirão ao Brasil seguir avançando com essa
consistência na criação de emprego e de renda para
os brasileiros.
Por ﬁm, Sr. Presidente quero destacar os resultados do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
lançado, em 2009, com o objetivo de reduzir o déﬁcit
habitacional que temos no Brasil.
O Programa, que recebeu investimentos de mais
R$50 bilhões, superou a meta de ﬁnanciar um milhão
de moradias e beneﬁciou 3,2 milhões de brasileiros.
Além disso, foi responsável também pela geração de
665 mil empregos.
Outro dado importante: desconsiderados os consórcios, repasses e o programa Pró-Moradia, 59% das
unidades contratadas foram destinadas a pessoas na
faixa de renda de até seis salários mínimos, onde se
encontra o maior déﬁcit habitacional.
Quero parabenizar por essa sensibilidade, porque
nós sabemos que uma grande parcela de brasileiros
vive com menos de seis salários mínimos e não têm
condições, não tinham até essa modiﬁcação do Minha
Casa Minha Vida, de entrar no programa devido a seu
baixo rendimento. Agora, todos terão esse acesso.
Nessa segunda etapa do Minha Casa Minha Vida,
temos a meta de construir dois milhões de unidades
habitacionais até 2014, com uma mudança signiﬁcativa:
a possibilidade de construir casas e apartamentos em
áreas que ainda estão em fase de desapropriação, o
que permitirá a implantação do programa em favelas,
onde se concentra boa parte do público-alvo.
Fui Prefeita da maior cidade do Brasil e pude viver isso na pele. É muito difícil, em grandes cidades,
encontrar as áreas. E o processo de desapropriação,
às vezes, também é muito longo, demorando mais de
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ano frequentemente. Então as obras não podem ser
iniciadas.
Acredito que essa mudança que o PAC 2 introduziu pelas mãos da Ministra Miriam Belchior vai facilitar
muito a vida de muitos Prefeitos e de Governadores,
que poderão começar as obras antes de a desapropriação ter sido ﬁnalmente assinada. Isso dará uma
rapidez, uma agilidade bastante grande.
Portanto, Sr. Presidente, o Brasil viveu, nos últimos oito anos, um ciclo gigantesco de crescimento,
de geração de emprego e de renda.
Eu estou convencida de que esse ciclo é irreversível, especialmente pelo compromisso da Presidenta
Dilma com a continuidade do crescimento sustentável
do Brasil, ampliando sempre os investimentos para
superar as limitações que ainda existem na nossa infraestrutura produtiva e social.
Não adianta nós crescermos, e continuamos
crescendo, se não tivermos um investimento maciço
na infraestrutura que possibilite a circulação de mercadorias, mas também na qualidade de vida do povo
brasileiro. E esse Governo está começando com a
continuação do PAC 2, com algumas mudanças que
realmente foram focadas na reavaliação da agilidade
do programa e que vão, certamente, tornar o PAC 2
muito eﬁciente.
A gente aprende com a experiência, que é o que
está acontecendo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
PTB – RR) – Concedo a palavra, para falar como
Líder, ao Senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a Lei nº 9.9790, de 17 de maio de
2000, instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
A data foi escolhida em razão de um crime
hediondo, ocorrido na cidade de Vitória, no Espírito
Santo, em que foi vítima uma criança de oito anos
de idade.
Araceli Cabrera Sanches foi sequestrada, espancada, drogada, estuprada e assassinada no dia 18 de
maio de 1973. Decorridos 38 anos, esse bárbaro crime
continua impune.
O 18 de maio não é, evidentemente, uma data
para comemoração, mas é uma ocasião para que a
consciência nacional, para que toda a sociedade brasileira possa realizar uma profunda reﬂexão sobre a
pedoﬁlia e outros graves males que atingem nossas
crianças.
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A pedoﬁlia, uma das mais graves chagas sociais,
é um delito cruel típico da natureza humana decaída,
pois atenta contra o que há de mais puro e delicado
na existência humana: as crianças, seres inocentes e
indefesos, que podem ser vítimas de mentes malignas,
doentias e degeneradas.
Quase todos os dias, os meios de comunicação
noticiam casos de pedoﬁlia no Brasil e no mundo. O
jornal O Globo publicou que a Polícia Civil prendeu, no
dia 12 de maio de 2011, dois servidores da Prefeitura
de Lábrea, no Estado do Amazonas, acusados de pedoﬁlia contra uma adolescente de quatorze anos. Esse
é apenas mais um caso deplorável entre milhares de
outros que ocorrem a cada dia, muitos dos quais não
são noticiados, para não falarmos dos inúmeros casos
abafados, não registrados, não notiﬁcados.
Essas atrocidades e essas ações violentas contra
crianças são, muitas vezes, cometidas por pessoas da
própria família das vítimas ou por pessoas de conﬁança
das famílias, o que torna a investigação muito complicada e a punição muitas vezes inexistente.
Todos nós temos a obrigação moral de lutarmos
e enfrentarmos esses graves problemas para barrar
essas tragédias que diariamente ocorrem com milhares de meninos e meninas em todo o Brasil.
Srªs e Srs. Senadores, o saudoso Senador Darcy
Ribeiro falava com grande propriedade da vergonha
nacional pela existência dos chamados “meninos de
rua”. “Se não existe galinha de rua, vaca de rua, cavalo
de rua, por que existe menino de rua?”, indagava ele.
É uma vergonha nacional, pois daí muitas vidas de
crianças são destruídas para sempre, com a droga, o
álcool, a pedoﬁlia, a prostituição.
Se não cuidarmos das nossas crianças, o futuro
do Brasil vai se destruindo como nação democrática
que deveria garantir o cumprimento dos direitos sociais
e individuais, como nação que deveria respeitar os valores supremos do Direito e da Justiça e como nação
que quer ser respeitada internacionalmente.
O Senado Federal deu uma importante contribuição para minimizar o grave problema da pedoﬁlia,
adotando uma estratégia moderna de combate a esse
grave crime, com a aprovação, no último dia 12 de
maio, do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2010.
Esse projeto, de autoria da CPI da Pedoﬁlia, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e permite a
inﬁltração de agentes policiais na Internet para investigar crimes de pedoﬁlia.
Certamente, não é a solução deﬁnitiva para esse
grave problema, mas representa um importante passo para que o pedóﬁlo saiba que os agentes policiais
estarão monitorando suas ações e que esses crimes
não ﬁcarão sem punição.
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Sou comprometido com essa bandeira. Quando
Deputado Estadual no meu Estado, no Rio Grande do
Norte, ﬁz parte da Frente Parlamentar de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Consegui aprovar leis que serviram como
instrumento para o enfrentamento dessa grave chaga
social, desse crime hediondo e consegui ser premiado por uma organização não governamental com o
prêmio nesta área, por enfrentarmos, com coragem,
com determinação, com abnegação, este crime que
não deveria existir no mundo de hoje.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra, o Senador João Vicente Claudino. (Pausa.)
Senador Anibal Diniz, por permuta com o Senador Cyro Miranda.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, público que nos acompanha
pela TV Senado, há 30 anos, Chico Mendes iniciou no
Acre o Projeto Seringueiro, no Município de Xapuri,
sua cidade natal.
Em sua tese de doutorado, a antropóloga Mary
Alegretti lembra que:
Chico Mendes sempre se referiu à ausência de escolas nos seringais como um dos
elementos centrais do processo de dominação
dos seringueiros pelos patrões. Durante gerações, o analfabetismo contribuiu para consolidar a ideia de que o mundo se organizava
em patrões e fregueses, reproduzindo uma
estrutura social desigual e injusta.
Era assim nos seringais do Acre.
O Padre Paulino Baldassari, missionário de origem italiana, há mais de 50 anos dedicando sua vida
à população mais pobre do Acre, aﬁrma que uma das
suas principais preocupações foi sempre a questão
educacional, especialmente porque o “analfabetismo
é o principal mecanismo do latifundiário para subjugar
o seringueiro”. Certos patrões – dizia Padre Paulino –
tem os seringueiros como uma espécie de escravo e
diziam que não queriam escola nos seringais. Padre
Paulino faz esse relato dizendo: “patrões diziam: não
quero que meus seringueiros saibam ler, porque não
é bom que seringueiros saibam fazer contas”. Assim,
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o domínio se perpetuava e assim a escravidão se estabelecia, nos seringais do Acre.
Até hoje, há escolas longínquas, em distantes
seringais do Acre, que foram obra do Padre Paulino
Baldassari, por fruto do seu esforço. Digo isso, Srª Presidenta, para mostrar que educação no Acre sempre
foi prioridade. Ainda em época em que governos não
davam atenção à educação, sempre tivemos abnegados militantes que colocaram a educação em primeiro
lugar na ordem das prioridades.
Desde que assumiu a direção do Estado a Frente Popular do Acre, primeiro, com o Governador Jorge
Viana, e depois, com o Governador Binho, tendo sequência, agora, com o Governador Tião Viana, esses
governos tornaram possível a consolidação de ideias
e dos ideais de Chico Mendes e do Padre Paulino
Baldassari.
Os investimentos na área de educação, hoje,
são muito mais substanciosos, coerentes exatamente
com o que defendiam e com a luta de Chico Mendes
e do Padre Paulino Baldassari. Eles tinham ciência de
que saber ler poderia levar os seringueiros a conhecer a contabilidade e questionar a exploração a que
eram submetidos. E manter uma criança na escola era
exatamente retirá-la do processo produtivo no qual se
envolvia desde muito cedo.
Hoje, nós podemos aﬁrmar com orgulho que os
investimentos em educação no Estado do Acre ganharam um contorno absolutamente defensável, que nos
enche de orgulho.
Os investimentos em educação na Acre, que
foram, em 1999, da ordem de 29 milhões, no ano de
2010 subiu para 690 milhões. O investimento per capita que foi, em 1999, de R$243,00 por ano, no ano de
2010, chegou a R$942,00, um crescimento próximo a
300% ao longo dos últimos 10 anos.
Agora, no mandato do Senador Tião Viana, o
compromisso com a Educação está absolutamente
mantido. E o compromisso é garantir acesso à educação pública, gratuita e de qualidade como ponto
fundamental à manutenção do processo democrático,
como mostram as primeiras ações deste ano de 2011.
São propostas ambiciosas que tendem a fazer do Acre
cada vez mais um Estado liberto e com um povo altivo
em busca de melhores condições de vida.
O Priacre, que é um Programa de Inclusão Social
e Desenvolvimento Sustentável do Acre, já atendeu
mais de 400 escolas. E vale ressaltar que o Proacre
é um Projeto que foi concebido pelo Governador Binho Marques, e o Governador Binho Marques foi justamente um companheiro de luta com Chico Mendes
nos seringais de Xapuri. Foi por intermédio do projeto seringueiro em Xapuri, numa época em que não
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contava com apoio institucional dos governos, Chico
Mendes manteve pelo menos 40 escolas espalhadas
pelos seringais de Xapuri.
Com base nesse experimento do Projeto Seringueiro, quase três décadas depois, o Governador Binho Marques foi lá e concedeu o mesmo formato e foi
ao Banco Mundial, e o Banco Mundial se sensibilizou
e fez um ﬁnanciamento de US$150 milhões para levar educação, saúde e produção sustentável para as
comunidades mais distantes e mais isoladas do Acre.
E, graças a esse esforço do Governo do Acre
com esse ﬁnanciamento do Banco Mundial, hoje, o
Governo se faz presente nas comunidades mais isoladas do Acre, fazendo com que a educação seja um
elemento diferencial na melhoria da qualidade de vida
do povo do Acre.
Srª Presidenta, amanhã, estaremos em Rio Branco com o Ministro da Ciência e Tecnologia, o ex-Senador
Srª Presidente, amanhã estaremos em Rio Branco com o Ministro da Ciência e Tecnologia, o ex-Senador Aloizio Mercadante, que vai tomar conhecimento
dessa experiência que está acontecendo no Acre e
acompanhá-la de perto, também irá levar a boa notícia,
resultante da preocupação do Governo Federal, de investimentos fortes em ciência e tecnologia, porque, se
há uma forma de contribuirmos para a preservação da
ﬂoresta, essa é dotarmos o Estado do Acre,os Estados
amazônicos de boas condições tecnológicas, para que
possam produzir mais e melhor. Nós queremos e temos certeza de que vamos conseguir fortalecer uma
economia de baixo carbono e de alta inclusão social
com alta tecnologia. E o Governo Dilma e Governo Tião
Viana, lá no Acre, estão preparados para isso.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Anibal.
A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Pela
ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, Senadora Gleisi.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senadora
Marta Suplicy. Só quero requerer à Mesa que, assim
que for oportuno, coloque em votação Requerimento
de minha autoria, que consta da Ordem do Dia, cujo
número é 524, de 2011.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será encaminhado, Senadora.
Senador Inácio Arruda. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Srª Presidenta Marta Suplicy, Srª e Srs. Senadores,
telespectadores da TV Senado, visitantes que estão
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acompanhando esta Sessão Deliberativa Ordinária aqui
nesta tarde. Boas-vindas a todos vocês e aos nossos
ouvintes da Rádio Senado.
Ontem à noite, aqui desta tribuna, Senador Pedro
Simon, abordei um tema crucial para a economia do
nosso Estado, já que neste momento três mil produtores
de arroz, de todas as regiões do Rio Grande do Sul, do
litoral à fronteira oeste, estão sobre a ponte chamada
Ponte Internacional da Amizade, que separa o Brasil
da Argentina, entre Uruguaiana e Paso de los Libres.
Esses produtores, alguns dos quais viajaram 800, 700,
600, 500 quilômetros, para, numa mobilização pacíﬁca
demonstrar aos Governos Estadual e Federal a situação
insustentável que essa lavoura, pela comercialização
muito complicada, está, sob o risco de descapitalização e de endividamento gravíssimo. Basta fazer uma
conta simples, Senador Pedro Simon, em que o preço
mínimo do produto é R$25,00 a saca, e o agricultor, o
produtor de arroz, que fez investimento em tecnologia,
está recebendo apenas R$17 a R$19 pela saca. Isso é
inconcebível no momento em que a política do Banco
Central, do Ministro Guido Mantega é exatamente pela
estabilidade dos preços, pela estabilidade no abastecimento e pela garantia de um controle da inﬂação. Só
que quem está pagando essa conta é o produtor rural.
A situação chegou a esse ponto.
Essa mobilização... A ponte foi fechada ontem
à noite, o que provou problemas para quem a usa,
especialmente para o transporte de mercadorias que
vêm da Argentina para o Brasil e vice-versa. Há um
movimento, uma mobilização extrema, porque esses
produtores encontraram nesse gesto a única forma de
mostrar ao Governo a gravidade da situação em que
se encontram.
Agora à tarde, solicitei, em nome da Bancada
do Rio Grande do Sul, do Senador Pedro Simon, do
Senador Paulo Paim, ao Ministro Guido Mantega,
da Fazenda, e ao Ministro Antonio Palocci, da Casa
Civil, uma audiência para uma abertura de diálogo,
Srª Presidente, com as lideranças desses produtores. A sugestão me foi apresentada na manhã de
hoje pelos líderes do Grito da Terra, que estão aqui,
na Contag, e da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do meu Estado, Elton Weber, que fez
essa solicitação, em nome das outras entidades,
porque, na hora da dor e da diﬁculdade, a união foi
muito mais forte nesse particular. Farsul, a Ocergs,
a Federarroz estão todas empenhadas, com o apoio
da Assembléia Legislativa da Câmara de Vereadores da Prefeitura de Uruguaiana, envolvidas nesse
processo extremamente grave.
Então, gostaria de que o Ministro Guido Mantega sinalizasse com a possibilidade de uma conversa
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no início da próxima semana, para, pelo menos, dar
tranquilidade a esses produtores que estão preocupadíssimos, com toda razão, com esse risco grave de um
desabastecimento, de um endividamento do setor. Não
tenho dúvidas de que haverá sensibilidade da parte do
Governo Federal nesta hora, até porque a Presidenta
Dilma Rousseff acompanha e conhece profundamente
a realidade desse setor da economia.
Não é possível... Ontem sugeri ao Ministro Fernando Pimentel que, temporariamente, o Governo
brasileiro suspenda a entrada de arroz argentino no
mercado brasileiro. Srª Presidenta, entram 100 mil
toneladas de arroz por mês da Argentina, quando o
produtor está comercializando a safra. Seria apenas
uma suspensão temporária, até que essa comercialização fosse ﬁnalizada e um fôlego dado aos nossos
agricultores produtores de arroz. É uma situação extremamente preocupante.
Então, gostaria muito que nessa manifestação
aqui na tribuna... Soube que a Presidente da CNA, a
nossa colega Kátia Abreu, já fez menção a esse problema, mas penso que agora essa palavra será muito
importante.
Queria também mencionar aqui, Srª Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, um fato extremamente relevante. E, para quem está chegando a esta Casa
agora – é a minha primeira experiência legislativa -, foi
para mim gratiﬁcante acompanhar hoje, pela manhã,
junto com os Senadores que integraram a Comissão
Especial da Reforma Política e Eleitoral, a entrega da
conclusão dos trabalhos realizados durante 45 dias,
quando Senadores, ex-Governadores, dois ex-Presidentes da República trabalharam intensa e dedicadamente para elaborar uma norma, um marco regulatório
– como chamou um dos membros dessa comissão -,
para que a gente perca o desconfortável momento de
uma judicialização dos aspectos eleitorais e políticos
em nosso País, pela ausência ou pela falta de clareza
na legislação eleitoral em vigor.
Esse conjunto de normas legais, para que seja
implantado e implementado no País, precisa ter vida
longa, Srª Presidente. Uma série de mudanças, algumas radicais, e uma delas lideradas por V. Exª, com a
bancada feminina, formada por quatro Senadoras da
Comissão Especial, que prevê uma espécie de paridade na lista fechada, se prevalecer essa forma, esse
sistema eleitoral, as mulheres terão igual presença,
como os homens, nas listas fechadas. Claro que esse
é um indicativo, é uma proposta, não necessariamente poderá ser a decisão ﬁnal do Plenário desta Casa
e da Câmara Federal.
O mais importante em todo esse processo é
exatamente a preocupação dos parlamentares, no
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sentido de criar condições de viabilizarmos, o mais
rapidamente possível, esse marco regulatório das
eleições, para que, como eu disse, tenha vida longa,
e nós não tenhamos que usar, nessa reforma, interesses partidários ou simplesmente interesses casuísticos, no sentido de que vamos, com isso, nos livrar
desses interesses casuísticos e partidários e construir
um elenco de propostas de mudanças na legislação
eleitoral e política que sirva aos interesses do Brasil,
e não de um determinado partido político, ou uma medida casuística apenas para atender aos clamores da
sociedade brasileira.
Fico muito feliz também, Srª Presidente, porque o
tema é importante, pois diz respeito ao futuro do País,
das gerações jovens que estão aqui nos visitando. Que
direitos terão esses jovens eleitores nas eleições de
2012 e 2014?
Os direitos têm que ser assegurados e, quanto
mais fortes forem as instituições democráticas, mais
forte será também a própria democracia brasileira.
Eu queria saudar a iniciativa do Presidente desta
Casa, Senador José Sarney, ao tomar a decisão de nomear a comissão, de dar um prazo para esta comissão
e de hoje receber em mãos o elenco daquele trabalho
que nós aqui ﬁzemos, ex-governadores, experientes
parlamentares, que deram uma valiosa colaboração
em todo esse trabalho.
Cumprimentar, de modo especial, também o
Líder do meu Partido, da minha bancada, Francisco
Dornelles, que teve uma visão de estadista, a visão
de um democrata conciliador, cavalheiro respeitoso,
competente, habilidoso nas questões mais cruciais do
debate mais acirrado em torno dessa reforma eleitoral, pois, graças a esse empenho pessoal de Francisco Dornelles, foi possível chegar a esses consensos
determinados pela maioria.
Éramos 15 os membros dessa comissão especial
da qual eu tive a honra de participar, e o que foi decidido foi resultado de votações simples dessa comissão,
por maioria. A maioria desses 15 parlamentares é que
decidiu sobre algumas questões que foram determinadas nesse projeto de reforma.
Aliás, antes de mencionar os seus itens mais
importantes, eu gostaria também de registrar a minha satisfação não só pelo fato de que hoje se viu,
na sessão presidida pelo Senador José Sarney, no
Gabinete da Presidência do Senado, exatamente o
resultado de que a vontade política é realmente deﬁnidora das ações que nós temos nesta Casa. E essa
decisão política hoje prevaleceu, não só o trabalho
também do nosso Líder Francisco Dornelles, mas já
o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
presente a essa cerimônia, Senador Eunício Oliveira,
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que já levou, para a surpresa de muitos, um calendário e uma agenda de votação de todas as matérias,
porque algumas são propostas de emenda à Constituição, outras são projetos de lei. Portanto, já levou
um calendário dessa agenda, que é extremamente,
digamos, facilitador do processo das decisões. Vamos
esperar que em 2012, 2011, Srª Presidente, nós tenhamos concluído esse processo.
Entre as mudanças principais, uma proposta de
emenda constitucional que trata da suplência de Senador; uma proposta de emenda constitucional que muda
a data da posse do Presidente, dos Governadores e
Prefeitos; uma emenda constitucional que acaba com
a reeleição, aumenta o mandato para quatro anos; a
PEC das coligações que são ﬁnalizadas – acabam as
coligações partidárias; um projeto de lei do Senado sobre mudança de domicílio de prefeitos; ﬁdelidade partidária; candidatura avulsa, do nosso grande e querido
Senador e ex-Presidente Itamar Franco; a questão da
cláusula de desempenho; referendo; sistema eleitoral;
lista fechada; quotas para as mulheres; e, ﬁnalmente,
um projeto de lei do Senado que trata do ﬁnanciamento
público de campanha.
A população só entenderá essas mudanças na
medida em que nós aqui trabalharmos para implementar todas essas alterações, com o desejo de que seja
uma mudança perene, de vida longa e que fortaleça
o sistema democrático.
Muito obrigada, Srª Presidente Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia. Realmente é muito alvissareira esta notícia, que também foi
trazida antes pelo Senador Eunício, da rapidez com
que o Senado conseguiu deliberar e trazer reformas
tão importantes e que eu, pessoalmente, diria quase
impossíveis de serem obtidas. Foi uma grande capacidade de articulação, de vontade de fazer caminhar.
Acredito que esta Casa está realmente na vanguarda, e seria muito bom se o Plenário, depois, quando
fossem votadas todas as PECs e projetos de lei, se
sensibilizasse com a decisão desses primeiros Senadores e Senadoras que apontaram numa direção.
É uma direção extremamente importante. Mas não
posso, aqui, deixar também de comentar que a questão de gênero vai nos exigir muita vigilância, porque
sabemos que é uma questão de extrema importância
para nós, mulheres. E, como disse a Senadora Ana
Amélia, essa será uma reforma, e tenho certeza de
que nós vamos concluí-la por gerações, e não queremos ﬁcar fora desta Casa, onde só temos doze
Senadoras e, na Câmara, um número ainda menor,
proporcionalmente, de Deputadas.
Com a palavra...
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vim para solicitar a V. Exª a inclusão na pauta do Requerimento nº
455, de nossa autoria, na Ordem do Dia.
Por gentileza, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Será incluído na Ordem do Dia, na forma
regimental.
Gostaria de saudar os alunos da Escola Superior
de Propaganda e Marketing, do meu Estado, São Paulo.
Oi gente! Tudo bem? Bem-vindos ao Senado.
Com a palavra a Senadora... Não, o Senador
Eduardo Braga vai falar pela Liderança?
Com a palavra, então, em permuta com o Senador Eunício.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, acaba de ser
lançada a edição de 2011 do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, um levantamento anual feito pela
ABRELPE, a Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Sólidos.
Trata-se do primeiro levantamento do quadro da
situação dos resíduos sólidos no Brasil, desde que foi
instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em
agosto do ano passado.
Foram pesquisados 350 municípios, cobrindo
49,6% da população urbana do País, ou 79,8 milhões
de habitantes.
O levantamento salienta alguns pontos preocupantes. Por exemplo: 23 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil tiveram destinação
inadequada no ano passado; das 228 mil toneladas
de resíduos hospitalares gerados no País o ano passado, só 31,8% se destinaram à incineração: 27,5%
foram parar nos aterros sanitários e 15,4% foram
para os lixões.
Sabemos do alto grau de periculosidade do
lixo gerado por hospitais, casas de saúde, serviços
de prontos-socorros, postos médicos, consultórios
e similares, sobretudo na transmissão de doenças
infecciosas. Embora a incineração não seja, em
muitos casos, a solução deﬁnitiva para prevenir o
perigo do lixo hospitalar, pelo menos parece ser a
menos danosa.
Se, por um lado, fomos, no ano passado, os campeões na reciclagem de latas de alumínio, superando
o Japão, os Estados Unidos e muitos países europeus, por outro constatamos a produção de 400 mil
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toneladas de PET, o plástico utilizado nas garrafas e
que leva pelo menos 800 anos para degradar-se, 500
anos mais do que o ﬁlme plástico.
Outro problema grave identiﬁcado na pesquisa é
a geração dos resíduos de construção e demolição, formados por restos de construção civil, reformas, reparos
e demolição de obras. A legislação diz que a responsabilidade pela deposição adequada desses resíduos é
dos seus geradores, ou seja, as empresas construtoras
ou as pessoas responsáveis pela construção, reforma
ou demolição. No entanto, no ano passado, os Municípios tiveram de recolher das suas ruas 31 milhões
de toneladas de resíduos de construção e demolição
para desobstruir logradouros e evitar alagamentos.
Como a matéria é regulada por legislação especíﬁca, não há no levantamento informações sobre a
deposição do lixo nuclear, mas sabemos que essa é
uma questão crucial, que merece toda a atenção das
pessoas e instituições preocupadas com o meio ambiente. O drama vivido pelos japoneses despertou o
mundo não apenas para o risco da geração de energia nuclear, mas para a disposição do lixo gerado por
essa forma de produção de energia.
Esperamos que os dados divulgados pelo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil sirvam de estímulo, Srª Presidente, Srs. Senadores, às autoridades
para que implementem sem demora os instrumentos
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cuja regulamentação já está em pleno vigor.
Além dessa questão dos resíduos sólidos, que
ﬁz questão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, de trazer
a esta tribuna, diante do desaﬁo nas grandes cidades
brasileiras e principalmente nas pequenas cidades
do interior das nossas regiões, faço questão também
de registrar, por membro que fui da Comissão de Reforma Política do Senado, o esforço e o trabalho que
aquela Comissão fez para, em tempo recorde, poder
cumprir com o seu dever e apresentar, no dia de hoje,
ao Presidente do Senado, Presidente José Sarney, um
trabalho que responde aos anseios...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ...da população brasileira.
Tenho certeza, Srª Presidente, de que o compromisso assumido pelo Senador Eunício Oliveira,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa, que já estabeleceu um cronograma para
que pudéssemos votar, até o dia 6 de julho, todas as
matérias naquela Comissão e pudéssemos trazer
esses projetos já para Plenário, assegurará de que
teremos a reforma implementada pelo Senado até o
término deste semestre, o que possibilitará à Câma-
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ra dos Deputados, Senador Pedro Simon, aprovar
as alterações que se ﬁzerem necessárias, com a
periodicidade de um ano de antecedência, para que
essas alterações estejam em vigor para as eleições
municipais de 2012.
Portanto, Srª Presidente, muitos foram os avanços.
V. Exª, ainda há pouco, levantou a questão do gênero. Não apenas a questão do gênero, mas a questão
da lista fechada, pré-ordenada, além, obviamente, de
questões como a alteração na suplência dos nossos
Senadores a partir de 2014, bem como ﬁnanciamento
público de campanha.
Por ﬁm, quero dizer que o requerimento solicitado
a V. Exª para entrar em pauta requer, a esta Casa, a
constituição de uma comissão temporária para o acompanhamento de um compromisso da nossa Presidente
Dilma com a Nação brasileira pelo pacto da segurança
pública neste País.
Creio que este é um momento adequado para que
o Senado possa acompanhar, implementar e ajudar o
Governo da Presidente Dilma e a Nação brasileira a
enfrentar também esse desaﬁo na área da segurança pública.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Eduardo Braga.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, em
permuta com a Senadora Marta Suplicy.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Brasil, a
cada oito minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Segundo o Ministério da Justiça, 60 mil crianças
por ano são violentadas sexualmente. Deste total, 82%
têm entre dois e dez anos. E, em 92% dos casos, o violador é um membro da família, pai biológico, padrasto,
tio, irmão, ou seja, o abuso sexual contra crianças vem
justamente de quem ela conﬁa.
De maio de 2003 até março deste ano, o Disque
Denúncia Nacional, Disque 100, recebeu mais de 63
mil denúncias de abuso. Em 2010, foram 12.487 casos.
No primeiro trimestre de 2011, já houve 4.205 denúncias, sendo a maioria das vitimas do sexo feminino.
Além disso, temos assistido e denunciado permanentemente o crescimento da pornograﬁa na
Internet.
E outro dado alarmante, já identiﬁcado pelo
Conanda em pesquisa, é que 2.818 Municípios são
apontados como Municípios com existência ou vulnerabilidade à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Desde a semana passada, Srª Presidente, venho
destacando essa questão do abuso sexual de crianças
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e adolescentes no Brasil, justamente porque se trata de
números que são inaceitáveis e não só por isso, mas
porque hoje, dia 18 de maio, é um dia especialmente
marcado para a defesa e luta dessa questão.
No início da década de 90, emerge uma grande
incidência de fatos típicos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e, especiﬁcamente
no Nordeste, polo turístico brasileiro. À época, esses
atos delituosos eram considerados como de “prostituição infantil”, que se revelavam como um fenômeno
complexo, que provocou um movimento de mobilização
social, de âmbito nacional, exigindo, portanto, estudo,
análise e pesquisa sobre as denúncias. Como o fenômeno também emergia na Bahia, o Cedeca-Ba, com o
apoio ﬁnanceiro e técnico do Unicef, realizou a primeira
análise sobre a situação da população infanto-juvenil
feminina prostituída, cuja pesquisa foi intitulada “Meninas de Salvador”, em 1994.
A visibilidade da exposição das meninas em pontos turísticos da cidade, na orla marítima e na rua
onde funcionava o Cedeca, estimulou a busca sobre
a realidade de vida das mesmas, com o propósito de
propor ações de intervenção, de promoção e proteção
de seus direitos.
A descoberta de que as meninas estavam envolvidas em uma rede de exploração sexual provocou
muita indignação da equipe e dos seus parceiros. Com
o apoio do Unicef foram realizados vários encontros
com especialistas e autoridades para análise do conteúdo da pesquisa e, ao ﬁnal, foi realizada a I Conferência Metropolitana sobre Prostituição Infanto-Juvenil
Feminina e Políticas Públicas.
As conclusões resultaram na elaboração de um
Plano Estratégico de Intervenção Sociojurídica, primeira
iniciativa dessa natureza no País. Foi constituído um
grupo formado por mais de 40 instituições que elegeu,
como ação prioritária, a linha de sensibilização e mobilização através de uma campanha de mídia, veiculada
com a adesão de diversos artistas internacionais, com
o slogan “Quem cala, consente”, que se tornou nacional, com o lançamento oﬁcial no Palácio do Planalto,
pelo Presidente da República, em 1995.
Essa interferência sociopolítica e jurídica do Cedeca chegou ao conhecimento do ECPAT Internacional que o elegeu seu representante no Brasil e sua
participação no I Congresso Mundial, em 1996, na
Suécia, no painel sobre Marco Legal e Aplicação da
Lei, bem assim no II Congresso em Yokohama, no
Japão, em 2001, em painel sobre Pornograﬁa Infantil
na Internet. Também participou o Cedeca de vários
eventos internacionais sobre a temática, socializando
a sua experiência.
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A boa notícia, no entanto, diante desses números trágicos, é que o Brasil está atento a esta situação,
sendo o primeiro País a promulgar um marco legal,
o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, em
consonância com a Convenção sobre os Direitos da
Criança, de 1989, decorrido apenas um ano de sua
aprovação no âmbito das Nações Unidas.
Também é um dos poucos países em que a política de atendimento dos direitos de criança e adolescentes é coordenada por uma área de direitos humanos,
com o papel principal de articulação com os demais
órgãos e esferas de Governo, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança.
Outro dado relevante é que desde 2000 o Brasil possui um plano nacional com diretrizes para o
enfrentamento da violência sexual contra crianças e
adolescentes, tendo 92% dos seus 5.565 Municípios
conselhos de direitos implantados e em 98% conselhos tutelares.
Algumas dessas iniciativas do Governo brasileiro
têm sido referências para a cooperação internacional,
a exemplo da metodologia de diagnóstico e mobilização de redes locais, que está sendo partilhada com
Argentina, Paraguai e Uruguai em projeto ﬁnanciado
pelo BID e desenvolvido em quinze cidades gêmeas,
bem como a metodologia do Disque 100, hoje disseminada na implantação dos novos disques locais de
outros países.
É importante também, Srª Presidente, ressaltar
a participação deste Parlamento, deste Senado e da
Câmara dos Deputados que, por meio da CPMI de
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, correu o País inteiro buscando identiﬁcar os criminosos,
infelizmente até hoje sem punição.
Tive a oportunidade, cara Senadora Vanessa Grazziotin, de participar um pouco de uma solenidade no
Palácio do Planalto com a Secretária Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, uma das principais
Parlamentares a empunhar a bandeira de combate à
exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes
em nosso País, juntamente com a Senadora Patrícia
Saboya, ambas hoje premiada com o prêmio Neide
Castanha, justamente pelos serviços prestados na
defesa das crianças e adolescentes de nosso País.
Uma bela cerimônia em que foram apresentados os resultados do Plano de Combate à Exploração Sexual no Brasil, demonstrando que avanços nós
ﬁzemos, mas demonstrando também a necessidade
de permanecermos nessa batalha, nessa luta, para
erradicar esse que é um fenômeno terrível da sociedade, no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil,
porque muito vinculado aos índices de pobreza e às
principais zonas de pobreza em nosso País.
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A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senadora Lídice, V. Exª me permite um aparte?
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pois não.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Em primeiro lugar, para cumprimentá-la pelo pronunciamento. Em segundo, para dizer que estou muito feliz hoje em ver que estamos nos revezando da tribuna
para falar neste dia 18 de maio, Dia de Combate ao
Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, denunciando essa prática criminosa, a mais hedionda de todas,
porque atinge os menos defesos, aquelas pessoas que
não têm possibilidade qualquer de defesa. V. Exª tem
sido, desde que foi Deputada, desde que foi Prefeita
em Salvador, Deputado Estadual, Deputada Federal,
uma grande batalhadora pela segurança das meninas,
dos meninos e dos jovens brasileiros. Lembrava também, em pronunciamento que ﬁz há poucos minutos,
Senadora Lídice, de um pronunciamento que V. Exª
fez há alguns dias, dizendo que exatamente a cidade
de Salvador é aquela que recebe, que tem registrado
um maior número de denúncias, não porque Salvador
seja um maior alvo, mas porque, talvez, Salvador, pela
ação de inúmeras entidades não governamentais, do
Governo e da sociedade, seja aquela que garanta e
propicie a maior transparência, visibilidade a esse
problema que todos nós temos que combater permanentemente. Temos uma outra CPI funcionando aqui,
que é a do tráﬁco de pessoas. Sabemos que o maior
alvo de tráﬁco são jovens, mulheres exatamente para
a comercialização sexual. Cumprimento V. Exª. Quero
dizer que hoje é um dia de combate, mas todos os dias
devem ser um dia de luta pela segurança das nossas
meninas, meninos e dos adolescentes deste País. Parabéns, Senadora Lídice.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sem dúvida, Senadora Vanessa, o dia 18 de maio foi
instituído em lei – e isso foi lembrado aqui por outros
Senadores, como V. Exª mesmo registrou. A integração
de tantos oradores na tribuna a se referirem ao tema é
a demonstração de quanto é sensibilizado esse tema
no Senado Federal e do compromisso permanente
deste Senado em permanecer na luta em defesa das
crianças e dos adolescentes brasileiros, permanentemente denunciando a exploração sexual das crianças
e adolescentes.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.
A importância do tema exploração sexual de
criança é tão grande que a maioria dos oradores hoje
se pronunciou sobre a questão. Isso me faz muito feliz
e me faz lembrar que foi o Presidente Lula quem criou,
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na área dos direitos humanos, o projeto especíﬁco de
enfrentamento à violência contra crianças.
Esse é um crime de perversão, em que há uma
parte de difícil solução e outra, composta simplesmente de pessoas gananciosas que exploram as nossas
crianças.
Colocando dessa forma a importância do tema
do dia, como poderíamos dizer, com a palavra o Senador Randolfe. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Jayme Campos. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Vital do Rêgo. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Pedro Simon. V. Exª
tem a palavra.
O que estou notando hoje que é real a queixa
de tantos Senadores em relação a tantas comissões,
subcomissões e compromissos dentro da Casa, que
mais de vinte se inscreveram e não conseguem estar
presentes quando do chamamento.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Ilustre Senadora Presidente, meu amigo Senador Demóstenes, peço a atenção de V. Exª como grande jurista
desta Casa, porque eu gostaria de ver a opinião de V.
Exª sobre a PEC que foi apresentada e que se diz que
não é de autoria do ilustre Deputado do Espírito Santo,
mas que, na verdade, é do Presidente do Supremo.
O Presidente do Supremo tem insistido e analisado o
andamento das causas, principalmente criminais, da
Justiça brasileira. Eu sou um daqueles que têm dito e
insistido em que o Brasil é o País da impunidade, que
a coisa não anda, principalmente quando se trata de
gente que tem dinheiro e, quando se trata da classe
política, praticamente as coisas não andam.
O Presidente do Supremo apresentou a proposta,
que foi aceita e está em tramitação na Casa, de autoria do Senador Ricardo Ferraço. Determina que, na
segunda instância, os art. 102 e 105 da Carta transformem os recursos extraordinários, em especial, em
ações rescisórias.
“A execução do trânsito em julgado de
sentenças se dará já na segunda instância,
antecipando decisões, inclusive criminais, sem
que esgotem todas as possibilidades de recursos”.
O que quer o Presidente do Supremo e o que
quer o Senador Ferraço, o que eles dizem e no que
insistem é que na maioria dos países do mundo inteiro
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uma ação penal que vá a julgamento tem duas entrâncias: a primeira e a segunda. Podem até ter mais,
mas se ele é condenado na segunda, ele pega cadeia;
recorre, mas preso.
No Brasil, não. No Brasil são quatro ou mais entrâncias. Condenado na primeira, recorre; condenado
pelo juiz, recorre ao tribunal, ou na junta, depois do
tribunal; depois, recorre ao tribunal superior; e assim
vai até o Supremo. Quando chega no Supremo, já esgotou, já claudicou.
Nós temos casos importantes, de nomes importantes no mundo empresarial, no mundo político, de
pessoas que, ao longo desses últimos 40 anos, foram condenadas umas 40 vezes – mas nenhum dia
de cadeia. Recorrem, recorrem, recorrem, prescreve;
recorrem, recorrem, recorrem, prescreve. E assim as
questões vão andando.
Nós tivemos, aqui, o caso da aprovação da Ficha Limpa.
Na Ficha Limpa, nós decidimos exatamente isto:
condenado em tribunal de mais de uma pessoa, o cidadão não pode mais ser candidato. Continua o recurso. Continua o recurso, ele não está condenado,
continua para exercer. Vai para o Tribunal Superior
Eleitoral, pode ir até ao Supremo, mas ele não é candidato. Com isso, inverte: ao invés de o cidadão correr
contra o tempo, pegar um bom advogado... Hoje, um
bom advogado não é aquele que entende de inocentar
o réu, mas é aquele que sabe empurrar com a barriga
para que não seja aprovado. Aprovada, a lei da Ficha
Limpa inverte: você tem de pegar um bom advogado
que o absolva, que mostre que você está certo. E é o
que o presidente do Supremo está propondo, em geral, à Justiça brasileira.
Sou um apaixonado pela OAB. A minha vida política fez com que eu andasse junto com a OAB, desde
Deputado estadual. Uma ditadura aqui, outra ditadura
acolá, etc e tal, eu vi na OAB a entidade fantástica em
defesa dos direitos da sociedade brasileira. Quanto a
isso não há dúvida nenhuma.
Com a OAB estivemos, ao longo desses 40 anos,
em todas as grandes causas. Fiquei a favor da OAB
quando a legislação, lá atrás, fazia com que, de repente, a polícia entrasse num escritório de advocacia em
busca de provas. A OAB gritou e eu fui favorável a ela.
Achei que estava certa.
Agora, neste caso, a OAB também está contrária,
está radicalmente contrária a essa tese, ilustre Senador Demóstenes. A OAB acha que não, que essa tese
violenta o Direito e não deve ser levada adiante.
Eu ﬁco a me perguntar até que ponto a OAB
está certa e até que ponto não é uma causa meio
corporativista, me perdoe. Uso até com medo o ter-
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mo, mas uso, e acho que nós devemos analisar com
muita profundidade essa matéria nesta Casa. E eu
vejo com simpatia.
O projeto Ficha Limpa trouxe, já, extraordinários
resultados positivos. Lamentavelmente, por uma decisão do novo juiz que chegou lá, o juiz, o novo Ministro do Supremo desempatou contra o Ficha Limpa.
Era um direito seu. Lamento, mas era um direito, e eu
respeito. Mas já houve um grande resultado. A OAB
entrou no tribunal – ótimo! –, já cobrando que o Ficha
Limpa valha para a eleição do ano que vem, porque
tem juiz dizendo que vai vir recurso daqui, de lá, vai
pipocar aqui, vai pipocar lá, e que ele não vai vigorar
para o ano que vem. A OAB, inteligentemente, já entrou para buscar uma prévia decisão no sentido de se
garantir que, nas eleições do ano que vem, o Ficha
Limpa vai existir.
Pois essa posição do presidente do Supremo
Tribunal – e o ilustre Senador Ferraço, com muita
competência, já entrou com a medida nesta Casa – é
nesse sentido. É exatamente neste sentido: condenado,
recorre; condenado, pode recorrer duas, três, quatro
vezes, mas recorre preso. Se é político, recorre, mas
não pode ser candidato.
É transformar o Ficha Limpa numa questão normal. E diz o presidente do Supremo, e dizem analistas
do mundo inteiro, com relação à legislação brasileira,
que esta é a grande diferença: no Japão, na França,
nos Estados Unidos, na Inglaterra, são duas decisões.
No Brasil, são quatro ou cinco.
Não é que no Brasil haja mais corrupção do que
lá, nem que lá a Justiça seja mais rápida do que aqui.
É que, aqui, a Justiça, a processualística brasileira
leva a todas as entrâncias: primeira, segunda, terceira,
quarta, quinta, e prescreveu. Lá, não. Tem a primeira
e a segunda, pode até recorrer, mas recorre iniciando
o pagamento da pena.
Tenho discordado, por várias vezes, do presidente
do Supremo, com todo o respeito, mas, desta vez, acho
que S. Exª apresenta uma decisão muito importante.
Tenho concordado quase que unanimemente com a
OAB. Aliás, eu, além de político, sou só advogado e
professor universitário. Nunca tive carteira de trabalho,
a não ser a minha carteira da OAB. Mas, dessa vez,
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com todo o carinho aos meus irmãos da OAB, inclino-me pelo Presidente do Supremo.
É um longo debate que vamos ter, longo debate,
uma longa discussão, inclusive nesta Casa. Esse é o
tipo de questão, concordam os senhores, o Supremo
de um lado, a OAB do outro, que vai dar um grande
debate. E esse debate deverá chegar a esta Casa.
Eu já me posiciono com simpatia a favor do projeto
do Senador Ferraço. Acho que esse é o bom caminho.
E nós estaremos caminhando bem, colocando as coisas nos seus devidos lugares neste País, terminando
com o Brasil o País da impunidade, e colocando as
coisas realmente como devem ser...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
...apresentadas, se aprovarmos esse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
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) – A Presidência comunica ao Plenário que a Comissão de Reforma Política apresentou hoje a conclusão dos seus trabalhos, como também vários projetos
de lei e emendas constitucionais.
O Projeto de Lei do Senado nº 265, de 2011, que
altera o art. 91 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, para vedar a transferência de domicílio eleitoral
por prefeitos e vice-prefeitos durante o exercício do
mandato;
Projeto de Lei do Senado que acrescenta os
arts. 13-A, 48-A à Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995, para instituir cláusulas de desempenho, para
ﬁns de funcionamento parlamentar e acesso ao rádio
e à televisão;
Projeto de Lei que dispõe sobre o ﬁnanciamento
público exclusivo das campanhas eleitorais e dá outras providências.
E mais sete propostas de emendas à Constituição, cujas assinaturas estão sendo colhidas no plenário da Casa.
São os seguintes os projetos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os referidos projetos vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa,....
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Um minuto. Já dou a palavra, pela ordem, a
V. Exª.
Os projetos que acabam de ser anunciados já
constam da Ordem do Dia para serem lidos nesta
sessão.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM. –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para cumprir o acordo que temos de Liderança
e de procedimento, peço a V. Exª que não vote no dia
de hoje a Medida Provisória que diz respeito a crédito
extraordinário, porque até esse momento não chegou
a nossas mãos o parecer do Relator. Então, pediria a
V. Exª que votássemos a outra Medida Provisória, ambas foram lidas no mesmo dia e, com isso, poderemos
votá-las amanhã, ou no dia que V. Exª assim determinar,
porque o prazo se esgota, segundo a Mesa, no dia 1º
de junho. Então, temos prazo para votar. Pediria apenas que, neste caso, para cumprir um acordo entre os
Líderes, que não votássemos no dia de hoje, uma vez
que o parecer ainda não chegou a nossas mãos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
Na realidade, eu já tinha consultado a Secretaria
da Mesa, e o parecer ainda não tinha chegado. De vez
que procede a alegação de V. Exª.
É o seguinte o item:
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 515, de 2010, que abre crédito
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no
valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos
e setenta e três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e cento e noventa e seis reais,
para os ﬁns que especiﬁca.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos examinar, assim, o Item 2 da pauta.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar que a Liderança do Governo concorda também
com o posicionamento, tendo em vista que o parecer
não chegou e não foi distribuído. A nossa intenção,
que era votar duas matérias e votar outras matérias
também, já que a pauta estaria destrancada, não vai
poder ser cumprida. Votaremos só o item que diz respeito ao cadastro positivo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra pela ordem, quero submeter a voto o Requerimento nº 524, de 2011, da
Senadora Gleisi Hoffmann, que solicita ao Tribunal de
Contas da União a realização de auditoria nos contratos
de concessão de rodovias que constituem o Programa
de Concessões do Paraná, para apurar a existência
de desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
O requerimento foi lido ontem, e agora vamos
colocá-lo em votação.
Os que concordarem com esse requerimento...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para dizer
que considero oportuno o requerimento da Senadora
Gleisi. É muito importante que os fatos suscitados por
ela sejam esclarecidos em relação às concessões no
Paraná.
Aproveito, Sr. Presidente, para pedir a V. Exª que
coloque em votação oito requerimentos de minha autoria, que se encontram na pauta, a partir do número
261 até 268. São requerimentos que também solicitam
auditoria do Tribunal de Contas da União.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Estou determinando à Mesa que faça a inclusão na Ordem do Dia dos requerimentos de V. Exª. Em
seguida, os submeteremos à votação.
O requerimento da Senadora Gleisi foi incluído
na Ordem do Dia da sessão de ontem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Deixa terminar a votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Com a palavra, pela ordem, o Senador Walter
Pinheiro. (Pausa.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador tinha pedido antes. Depois V. Exª
vai ocupar...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
fazer dois registros. O primeiro é que, em decorrência
até dessa impossibilidade de apreciação da Medida
Provisória, obviamente por conta da não apresentação
do relatório ou da sua distribuição, isso efetivamente,
nos trará um prejuízo enorme. Não apreciaremos as
duas Medidas Provisórias hoje, quer dizer, só uma, e
continuaremos com a pauta trancada e, já aqui anunciado pelo Líder Romero Jucá, não teremos condição de
apreciar na sessão de hoje o Projeto de Lei nº 41, que
havíamos inclusive acordado em tempos atrás, tanto
de sua urgência quanto da apreciação de seu mérito
na tarde de hoje. Esse é um prejuízo, o que signiﬁca
dizer que adiamos a apreciação do 41.
Compreendo e acho correta até a natureza da
solicitação aqui apresentada pelo Senador Demóstenes Torres no que diz respeito ao não conhecimento
do relatório, que é procedente e, diria, até consequente
a Medida, para que possamos apreciar aquilo a que
temos acesso, inclusive com grau de antecedência.
Mas quero fazer o registro do prejuízo que isso traz, na
medida em que esse projeto foi negociado para que,
no dia de hoje, tivéssemos a oportunidade de aqui já,
portanto, o Plenário, votar o texto do Projeto de Lei nº
41 de acesso às informações.
Outro registro que quero fazer, Sr. Presidente,
nesta tarde, e V. Exª, à época, deu grande contribuição
a partir do Senado, eu era Deputado, portanto batalhei por essa questão desde 1997 – o Senador Inácio
Arruda à época também era Deputado –, mas conseguimos aprovar, em 2006, esse projeto que permitiu o
reconhecimento proﬁssional dos agentes comunitários
de saúde e dos agentes de combate às endemias, portanto, uma emenda constitucional. Mas, hoje, inclusive
a cidade de Brasília recebe uma caravana, meu caro
Inácio, de diversos agentes de saúde do País inteiro,
que clamam por regulamentação de outro dispositivo
constitucional que trata da questão do piso salarial
desses trabalhadores e trabalhadoras.
Portanto, é importante que, em recepcionando
esta caravana – Inácio, sei que sua participação foi
importante lá, e agora aqui vai ser mais ainda –, tenhamos a oportunidade de discutir com o Ministério da
Saúde e com a área econômica do Governo a possibilidade de regulamentarmos este item e instituirmos

MAIO17253
2011

Quinta-feira 19

o Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate às Endemias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Obrigado a V. Exª.
Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu pediria a V. Exª, consultados os Líderes, se poderíamos
votar o Item nº 8 da pauta, que diz respeito ao Projeto
de Resolução nº 67, que autoriza a ﬁliação do Senado
Federal à Associação Brasileira de Televisões e Rádios
Legislativas – Astral – à área de mídia, de comunicação do Senado Federal.
Há um fato importante. Na Câmara já foi autorizada a ﬁliação da área de comunicação à Astral, e
está se iniciando hoje, em Florianópolis, o 1º Seminário
Internacional de Mídias Legislativas. Seria importante que a TV Senado pudesse já estar autorizada pelo
Plenário, para que pudesse então fazer a sua ﬁliação
à Astral e, com isso, participar, com uma emenda em
que estou pedindo destaque, do órgão da diretoria
executiva e do conselho ﬁscal da Associação.
Essa é a solicitação que faço a V. Exª, consultados os líderes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O projeto de resolução a que V. Exª alude está
na Ordem do Dia. É o Item 8, e, como se trata de matéria administrativa, o entendimento da Casa é de que
poderemos votar. De maneira que, depois da votação
das emendas provisórias, votaremos o item.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 12, de 2011, que disciplina
a formação e consulta a bancos de dados com
informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação
de histórico de crédito (proveniente da Medida
Provisória nº 518, de 2010).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os esclarecimentos: foram apresentadas
72 emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos
Deputados no dia 10 de maio último, sendo o Deputado Leonardo Quintão o Relator.
O Projeto de Lei de Conversão nº 12/2011, proveniente da medida provisória, foi lido no Senado na
sessão do dia 12 de maio.
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Concedo a palavra, se assim desejar fazê-lo, ao
Senador Francisco Dornelles, Relator-revisor, para
proferir o seu parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 298, DE 2011–PLEN
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naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito.
Relator-Revisor: Senador Francisco
Dornelles.
1 – Relatório

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de
Conversão nº 12 trata da formação e consulta de um
banco de dados. É o que se pode chamar um banco
de dados do bem, porque ele é um cadastro positivo
que permite que as pessoas forneçam a bancos de
dados o seu cadastro, para facilidade de obtenção
de crédito.
Sr. Presidente, quando V. Exª criou a Comissão
do Acompanhamento da Crise, o cadastro positivo
foi um dos pontos apresentados por grande número
de empresários como sendo o caminho para uma redução de spread e, consequentemente, dos juros. O
então Senador Marco Maciel reativou ou relatou um
projeto do Senador Rodolpho Tourinho, que realmente falava sobre o banco de dados e que realmente foi
aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas que, em
decorrência de problemas especíﬁcos de interpretação, foi vetado.
O relatório, Sr. Presidente, relacionado ao cadastro positivo, já foi apresentado e distribuído a todos os
Senadores e Deputados e já foi amplamente debatido. Eu acho que não teria sentido eu ler novamente
o relatório que já foi apreciado e enviado à Casa. Eu
preferia, Sr. Presidente, que tomássemos o seguinte
caminho: eu considero lido e distribuído esse relatório,
e, caso haja dúvidas sobre ele, eu, no ﬁnal, voltaria a
ocupar esta tribuna para dirimir qualquer dúvida que
exista sobre o caso.
Essas são as minhas palavras, essa é a minha
interpretação.
Sr. Presidente, eu estava dizendo que o relatório
já foi amplamente distribuído e que o debati com todos
os partidos. Então, eu preferia considerá-lo lido e, se
houver alguma dúvida sobre ele, eu voltarei a apreciálo e a ocupar esta tribuna.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2011
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão n° 12, de 10 de maio de 2011,
proveniente da Medida Provisória n° 518, de
30 de dezembro de 2010, que disciplina a
formação e consulta a banco de dados com
informações de adimplemento, de pessoas

Chega ao exame desta Casa o Projeto de Lei de
Conversão (PLV) n° 12, de 10 de maio de 2011, proveniente da Medida Provisória (MPV) n° 518, de 30 de
dezembro de 2010, de ementa em epígrafe, aprovado
pela Câmara dos Deputados, nos termos do parecer
proferido pelo Deputado Leonardo Quintão.
O parecer conclui pelo atendimento da Medida
Provisória nº 518, de 2010, aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, bem como pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa
e adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória n° 518, de 2010, bem como, no mérito, por sua
aprovação e acolhimento da maioria das emendas, na
forma do Projeto de Lei de Conversão em anexo.
O PLV n° 12, de 10 de maio de 2011, foi recebido pelo Senado Federal, em 12 de maio do corrente,
cabendo a mim a relatoria.
1.1 – A Medida Provisória n° 518, de 2010, em sua
Redação Original
Em sua redação original, a Medida Provisória
(MPV) n° 518, de 2010, é composta de 17 artigos e
tem por objetivo disciplinar a formação e a consulta a
banco de dados com informações de adimplemento,
de pessoas naturais ou jurídicas, para o registro de
histórico de crédito.
O art. 1° deﬁne a abrangência da Medida Provisória: disciplina a fonação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento, de pessoas
naturais ou de pessoas jurídicas, para a formação de
histórico de crédito, sem prejuízo das regras de defesa do consumidor aplicáveis. Afasta-se da incidência
da norma os bancos de dados mantidos por pessoas
jurídicas de direito público interno.
O art. 2° contém o rol de deﬁnições para banco
de dados (conjunto de dados armazenados com a ﬁnalidade de subsidiar a concessão de crédito e outras
transações comerciais que impliquem risco ﬁnanceiro),
gestor (quem administra o banco de dados), cadastrado (pessoa que autorizou a inclusão de seu nome no
banco de dados), fonte (fornecedor de crédito, venda
a prazo e demais informações que impliquem risco
ﬁnanceiro), consulente (aquele que consulta o banco
de dados para ﬁns de concessão de crédito, venda a
prazo ou outra transação que implique risco ﬁnanceiro),
anotação (inclusão de informação relativa ao histórico
de crédito em banco de dados) o histórico de crédito
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(conjunto de dados ﬁnanceiros relativo às operações
de crédito e obrigações de pagamento).
O art. 3º permite que no banco de dados sejam
registradas não apenas informações negativas (de
inadimplemento do cadastrado), mas também informações positivas (de adimplemento do cadastrado).
Os §§ 1° a 3° do art. 3° exigem que as informações
sejam objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, o que signiﬁca que não podem fazer juízo de valor
nem podem estar cifradas. Proíbo-se também a anotação
de informações excessivas (não vinculadas à análise de
risco de crédito) e de informações sensíveis (origem social, étnica, saúde, orientação sexual, convicções políticas,
religiosas e pessoais dos cadastrados).
O art. 4o regula que o cadastro positivo será aberto
mediante autorização do cadastrado “em instrumento especíﬁco ou em cláusula apartada”. Uma vez autorizado, a
inclusão contínua de dados de adimplemento é automática
e não será mais submetida à autorização prévia do cadastrado. Autoriza-se que as fontes forneçam as informações
que alimentarão o banco de dados.
O art. 5° lista os direitos do cadastrado. O cadastrado
pode cancelar a autorização para a formação de seu cadastro positivo, mediante solicitação, a qual valerá imediatamente, ainda que exista operação de crédito pendente de
pagamento. Garante-se ao cadastrado o direito de acesso
gratuito às informações existentes nos bancos de dados
sobre a sua pessoa, inclusive sobre o seu histórico. Permitese que o cadastrado proceda à impugnação extrajudicial
de qualquer informação erroneamente anotada em banco
de dados. Tal impugnação é endereçada ao próprio gestor
do banco de dados. Se a informação for inverídica, deve
o gestor excluí-la do banco de dados e comunicar tal fato
aos bancos de dados com que compartilhou as informações. O cadastrado tem direito de conhecer os principais
elementos e critérios considerados para a análise de risco,
bem como de ser informado previamente sobre o armazenamento e identidade do gestor do banco de dados e
de ter seus dados utilizados apenas para a ﬁnalidade de
concessão de crédito.
O art. 6° garante ao cadastrado o direito de acesso
gratuito a todas as informações existentes nos barcos
de dados, em especial sobre a identidade das fontes,
a identiﬁcação dos bancos de dados com os quais as
informações são compartilhadas, a indicação de todos
os consulentes que acessaram suas informações nos
seis meses anteriores à solicitação, bem como cópia do
texto contendo o sumário de seus direitos e a lista dos
órgãos governamentais aos quais poderá recorrer.
O art. 7° limita o uso das informações constantes de banco de dados a: a) realizar análise de risco
de crédito do cadastrado; e b) subsidiar a concessão
de crédito e a realização de venda a prazo ou outras
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transações comerciais e empresariais que impliquem
risco ﬁnanceiro ao consulente.
O art. 8° permite que os gestores de banco de
dados compartilhem, entre si, as informações de que
dispõem, mas tal operação exige autorização expressa do cadastrado. O artigo prevê que o manuseio das
informações acarreta responsabilidade solidária de
ambos os gestores dos bancos de dados, ou seja, do
detentor original da informação e daquele que a recebe em caráter de compartilhamento. A manutenção
da informação atualizada é de responsabilidade do
gestor originário.
O art. 9° proíbe que o gestor de banco de dados exija exclusividade de sua fonte de dados, isto é,
impeça sua fonte dc fornecer o mesmo dado a outro
gestor de banco de dados.
O art. 10 permite a inclusão de informação de
adimplemento de serviços de prestação continuada de
água, luz, gás e telefone, desde que autorizado pelo
cadastrado, mas ﬁca vedada a inclusão de informação
de adimplemento de serviço de telefonia móvel.
O art. 11 exige que as instituições ﬁnanceiras
forneçam dados de seus clientes aos gestores de
banco de dados, sempre que os clientes solicitarem
tal providência. Tais informações devem se limitar ao
histórico de operações de empréstimo e ﬁnanciamento
realizadas pelo cliente.
O art. 12 anota que o Poder Executivo regulamentará a MPV n° 518, de 2010, em especial acerca
dos direitos dos cadastrados.
O art. 13 impede que as informações de adimplemento permaneçam em banco de dados por mais
de quinze anos.
O art. 14 limita o acesso ao banco de dados aos
consulentes que mantenham relação comercial ou
creditícia com o cadastrado.
O art. 15 confere responsabilidade objetiva (independente de culpa) e solidária entre banco de dados,
fonte e consulente pelos danos materiais e morais
causados ao cadastrado.
O art. 16 atrai a incidência das sanções, inclusive de natureza administrativa, previstas no Código do
Consumidor, sempre que o cadastrado for consumidor
na relação jurídica travada com o consulente.
O art. 17 anota que a MPV n° 518 entra em vigor
na data de sua publicação.
1.2 – O Projeto de Lei de Conversão Nº 12, de 2011: As
Alterações Aprovadas na Câmara dos Deputados
Segue, artigo por artigo, as alterações propostas
pela Câmara dos Deputados.
O art. 1º recebeu alterações meramente formais.
A palavra Lei substitui a expressão Medida Provisória e
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corrige-se erro de redação quanto ao nome do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor.
O art. 2° recebe duas alterações, a primeira de
mérito e a segunda de caráter formal. A primeira, no
inciso V, altera o conceito de consulente, para enfatizar que o consulente pode acessar o banco de dados
para qualquer ﬁnalidade.
A redação original restringia o acesso ao consulente que tenha interesse concreto em realizar venda
a prazo ou conceder crédito. A segunda alteração é
meramente formal e substitui a palavra assumidas por
“adimplidas ou em andamento”.
O art. 3° recebeu duas alterações, a primeira formal e a segunda de mérito. Na primeira, a palavra Lei
substitui a expressão Medida Provisória em três ocasiões. Na segunda, exclui-se do rol de anotações proibidas aquelas que sejam “desproporcionais”, aquelas
que sejam “pessoais” ou “quaisquer outras que possam
afetar os direitos de personalidade dos cadastrados”.
No art. 4°, há inclusão de § 3º, o qual proíbe que
a fonte fornecedora de dados estabeleça exclusividade comercial com certo banco de dados, ou seja, os
dados fornecidos a um banco podem ser requeridos
e devem alimentar todos os outros bancos de dados
em funcionamento no País.
O art. 5º, que trata dos direitos do cadastrado, foi
alterado para se explicitar que o gestor do banco de
dados possui no máximo sete dias para responder às
impugnações feitas pelo cadastrado, enquanto que a
redação original não ﬁxava qualquer prazo.
Foi explicitado também que o cadastrado possui
direito de acessar gratuitamente o banco de dados para
veriﬁcar “informações de adimplemento”, enquanto
que a redação original era mais restrita, limitando o
cadastrado a obter informação sobre a meia existência do cadastro.
Há inclusão de dois parágrafos no art. 5°, o primeiro para permitir que o gestor de dados mantenha
no banco informações do cadastrado sobre obrigação
creditícia em curso, ainda que haja pedido de cancelamento do cadastro, mas vedando-se ao gestor utilizar
ou divulgar tais informações, salvo se houver nova autorização de abertura de cadastro. O segundo parágrafo
restringe o acesso gratuito do cadastrado ao banco de
dados a uma vez a cada quatro meses.
O art. 6° possui alterações de caráter formal e
uma de caráter material, segundo a qual o cadastrado
pode exigir que o gestor de banco de dados responda
à sua solicitação no prazo máximo de sete dias.
O art. 7º possui alteração de natureza formal e
inclui parágrafo único que repete a previsão do inciso
II do art. 5º do PLV.
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O PLV inclui artigo novo, numerado como art. 8°,
e que trata das obrigações das fontes, em especial o
dever de atualizar, em prazo não superior a dois dias
úteis, informações incorretas ou antigas sobre o cadastrado, bem como a vedação de as fontes discriminarem bancos de dados ou açambarcarem dados de
cadastrados que autorizaram sua inclusão em cadastro positivo.
Os antigos artigos 8° a 17 da redação original
da MPV n° 518, de 2010, foram remunerados para
artigos 9° a 18.
O art. 9° (nova numeração) recebeu alterações
formais e uma de mérito, a qual no § 2° explicita que
a manutenção pelo gestor de informações atualizadas
do cadastrado e o dever do gestor em informar a solicitação de cancelamento de cadastro não pode implicar
em ônus para o cadastrado.
Há inclusões de §§ 3° e 4° ao art. 9° para obrigar
os diversos bancos de dados a cancelar o cadastro
sempre que este for cancelado pelo gestor originário.
Cria-se, também, obrigação para que o gestor assegure a identiﬁcação da pessoa que promove a inscrição,
a data, a exata indicação da fonte, o nome do agente
e o número do equipamento em que foi processada
a ocorrência.
O art. 10 (nova numeração) não recebeu alterações.
O art. 11 recebe alteração material para que a
previsão legal se estenda a todos os prestadores de
serviços continuados, não só os de água, esgoto, eletricidade, gás e telecomunicações. Há outra alteração,
para vedar a incidência do artigo, no caso de telefonia
móvel, apenas à modalidade pós-paga.
O art. 12 (nova numeração) não recebeu alterações.
O art. 13 (nova numeração) recebeu uma única
alteração, de caráter formal (a palavra Lei substitui a
expressão medida provisória).
O art. 14 (nova numeração) não recebeu alterações.
O art. 15 (nova numeração) não recebeu alterações.
O art. 16 (nova numeração) não recebeu alterações.
O art. 17 recebeu alteração material em seu §
2°, para restringir as medidas corretivas dos órgãos
de proteção e defesa do consumidor “aos bancos de
dados que descumpram o previsto nesta lei” e desde
que as medidas corretivas se limitem a “excluir do cadastro, no prazo de sete dias, informações incorretas,
bem como cancelar cadastros de pessoas que não
autorizam a sua abertura”.
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O art. 18 (nova numeração) recebeu uma única
alteração, de caráter formal (a palavra Lei substitui a
expressão medida provisória e se faz menção à publicação oﬁcial).
2. Análise do PLV n° 12, de 2011
2.1 Constitucionalidade
Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o
PLV nº 12, de 2011, não apresenta vícios, porquanto
observadas as regras pertinentes a:
a) competência do ente federativa dado
que cabe privativamente à União legislar sobre direito civil (art. 22, inc. I, da Constituição)
e informática (art. 22, inc. IV, da Constituição),
e concorrentemente sobre direito econômico e
produção (art. 24, incs. I e V, da Constituição),
temas que abarcam a hipótese sob exame, representada pela exigência de que o tratamento de dados de pessoa natural ou jurídica não
viole os direitos e garantias individuais, bem
como observe os requisitos exigidos para a coleta, armazenamento, segurança, utilização e
manutenção de dados pessoais, sob pena de
responsabilização civil e administrativa, sem
prejuízo da responsabilidade penal atribuível
em normas próprias;
b) iniciativa legislativa, atribuída ao Presidente da República, inclusive sob o tema em
análise, uma vez que não inserido no rol de
vedações constitucionais relativas à Medida
Provisória (art. 62, § 1º, da CF).
c) inexistência de ofensa a cláusula pétrea, dado que o projeto não tendo a abolir
os princípios e garantias tutelados no § 4º do
art. 60 da Constituição. Ao contrário, ao disciplinar o cadastro positivo, mais fomenta do
que restringe a tutela dos direitos e garantias
individuais, em especial a inviolabilidade de
consciência e de crença e a proteção da vida
privada, intimidade, honra e imagem.
Sob o enfoque da constitucionalidade material, o
PLV nº 12, de 2011, não apresenta vícios, porque: a)
não há supressão de direito ou garantia individual do
titular de dados, uma vez que é necessária a autorização deste para que informações sobre sua pessoa sejam incluídas em banco de dados; b) quanto ao banco
de dados, promove restrição à liberdade de iniciativa
econômica em consonância com o princípio da proporcionalidade e a promoção de valores sociais, em
especial a função social da propriedade dos dados.
Neste último aspecto restrição à liberdade de
iniciativa econômica – a constitucionalidade material
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da restrição está vinculada à presença, cumulada, dos
seguintes requisitos:
a) previsão em lei (art. 170, parágrafo
único, da CF);
b) não implicar plena supressão do direito à liberdade de iniciativa econômica, sob
pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade; e
c) visar à efetivação de princípios sociais
(intervencionistas) positivados na ordem econômica constitucional.
No PLV em análise, como reconhecido, todos os
requisitos estão presentes.
Primeiro, a categoria legislativa eleita para implementar a normatização proposta – medida provisória
a ser convertida em lei ordinária – observa o comando
constitucional previsto no parágrafo único do art. 170
da Constituição.
Segundo, a imposição de requisitos à coleta,
armazenamento, segurança e utilização de informações de adimplemento, não acarreta a inviabilidade
dessa atividade. Observado está, em consequência,
o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que
a restrição promovida à liberdade de iniciativa econômica não alcança, em si, nível substancial, bem como
guarda compatibilidade com o objetivo de distribuir
proporcionalmente, entre titulares de dados e proprietários ou gestores de bancos de dados, os riscos
à dignidade da pessoa humana derivados do uso de
informações pessoais.
Terceiro, a restrição imposta pelo projeto fomenta
a efetividade de diversos princípios sociais da ordem
econômica, em especial quanto à função social da
propriedade de dados, a ﬁm de compatibilizar os dados privados, pertencentes ao titular, com o seu ﬁm
social, de fomento ao crédito, que é tipo de atividade
econômica da coletividade que integra.
2.2 Juridicidade
A juridicidade do PLV nº 12, de 2011, sob estudo, deve observar os aspectos de inovação, efetividade, espécie normativa adequada, coercitividade e
generalidade. Passemos à análise de cada dimensão
proposta.
A inovação no ordenamento jurídico constitui
consequência evidente do projeto, porquanto institui
regime jurídico abrangente para o tratamento de dados
pessoais, realizado por bancos de dados.
A efetividade, por sua vez, é expressiva, porque
o PLV explicita e regula os potenciais conﬂitos entre
os bens jurídicos tutelados – direitos da personalidade
do titular de dados – e a atividade econômica exerci-
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da pelos bancos de dados. Tais elementos facilitam a
publicidade dessa norma perante o seio social, a ﬁscalização de seu cumprimento e, por consequência,
a sua efetividade.
A deliberação em apreço está encartada na espécie normativa adequada, já que devem as restrições
à liberdade de exercício de atividade econômica estar
previstas em lei ordinária (medida provisória a ser convertida em lei ordinária atende o requisito), como preceitua o parágrafo único do art. 170 da Constituição.
A coercitividade também foi observada, dado que
o projeto prevê, de modo expresso, regras de responsabilidade civil e sanções administrativas aplicáveis
em caso de descumprimento de seus preceitos, sem
prejuízo de sanções penais cabíveis na hipótese.
Por ﬁns, presente também a generalidade, porque
as normas do projeto aplicam-se, indistintamente, a todos os proprietários e gestores de banco de dados. Não
há, no projeto, em conclusão, vício de juridicidade.
2.3 Técnica Legislativa
Acerca da técnica legislativa, merecem destaque
as abordagens relacionadas à inclusão de matéria diversa ao tema e à redação das disposições normativas
contidas no projeto sob exame.
As normas contidas na proposição disciplinam o
tratamento de informações de adimplemento, levado a
efeito por banco de dados, para ﬁns econômicos.
Do conjunto normativo apresentado, não se veriﬁca a inclusão de matéria diversa ao tema, porquanto as
disposições apresentam, de forma direta, vínculo com a
atividade de tratamento de dados sobre adimplemento,
acrescentando-se regras especíﬁcas sobre os bancos
de dados. Foi observado, portanto, o art. 7°, caput e
incisos, da Lei Complementar nº 95, de 1998.
Acerca da redação das disposições normativas,
depreende-se do projeto o uso de expressões técnicas, deﬁnidas na forma de institutos jurídicos, o que
se coaduna com a boa técnica legislativa.
Conclui-se, nesses termos, que o projeto observa
as regras de técnica legislativa.
2.4 Mérito
A grande inovação do PLV n° 12, de 2011, é a
regulamentação do cadastro positivo. Os bancos de
dados serão alimentados com informações sobre empréstimos e operações de crédito em andamento, por
meio de autorização única do cadastrado, autorização
esta que adota a seguinte dinâmica:
a) basta o cadastrado autorizar sua inclusão em cadastro positivo por meio de “cláusula
apartada” em qualquer contrato bancário; com
essa autorização, a instituição ﬁnanceira não
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somente poderá como deverá alimentar ininterruptamente, e sem necessidade de comunicar o cadastrado, os bancos de dados com
informações sobre operações de empréstimo
pendentes. Em seguida, o gestor do banco
de dados poderá ofertar ao mercado “análise
de risco do cadastrado”, sem que o cadastrado possa a isso se opor, salvo se cancelar
a autorização para a inclusão de seu nome
em cadastro positivo, como anotado no item
b abaixo;
b) o cancelamento da autorização pode
ser realizado pelo cadastrado, a qualquer momento;
c) a autorização dada pelo cadastrado,
como descrita na cláusula a, não permite que o
gestor faça uso não autorizado da informação,
isto é, o art. 7° veda, ao menos implicitamente,
que os gestores de banco de dados forneçam,
a empresas de marketing ou que procuram
potenciais clientes, informações sobre o perﬁl
do cadastrado, para que este seja alvo de marketing direto. Tal vedação é salutar e impede
que empresas desse ramo venham a se valer
de informações para ﬁns de identiﬁcação de
clientes potenciais e para ﬁns de pesquisas
mercadológicas.
Nesses termos considerados, é possível inferir
que a adoção do cadastro positivo poderá provocar
a adoção de práticas comerciais leais e benéﬁcas
ao consumidor. Por exemplo, de posse das informações constantes do cadastro positivo, os ofertantes
de crédito poderão, a seu critério, oferecer condições
vantajosas a clientes com nenhum ou baixo nível de
endividamento, bem como negar crédito a clientes
com médio ou elevado nível de endividamento, ainda
que tais clientes não estejam em atraso com alguma
de suas obrigações, o que leva à conclusão de que o
cadastro positivo não servirá apenas para ofertar jorros baixos aos bons pagadores, mas poderá impedir
que bons pagadores com nível médio ou elevado de
endividamento consigam novos e empréstimos, ainda
que esteja em dia com o pagamento de seus empréstimos em andamento, o que também deve ser considerado salutar.
É de se anotar, ainda, que os gestores de banco
de dados passarão a vender ao mercado uma informação valiosa, qual seja, a classiﬁcação dos cadastrados
quanto ao risco de lhes serem concedidas novas linhas
de crédito, o que reduz o âmbito de proteção do direito
à privacidade do cadastrado.
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Mas devem órgãos ﬁscalizadores e as entidades
protetoras de direitos do consumidor ﬁcar atento contra
abusos, em especial quanto:
a) à conduta abusiva, que poderá ser praticada pelos ofertantes de crédito, no sentido
de exigir que o cadastrado outorgue a autorização necessária à formação de seu cadastro
positivo, utilizando-se, por exemplo, do sistema
de venda casada: concessão de crédito com a
condição de inclusão de seu nome em cadastro
positivo. Desinformado sobre as conseqüências
do ato ou diante dessa imposição, ao risco de
o cadastrado ser compelido a autorizar sua
inclusão em cadastro positivo;
b) à venda no mercado dos dados sobre
o perﬁl do cadastrado quanto a seus hábitos
de compra, a ﬁm de facilitar a ação de empresas especializadas em marketing direto,
o que constitui evidente restrição do direito à
intimidade do cadastrado.
Tais práticas abusivas são, entretanto, de adoção
menos provável, porque estão vedadas pelo PLV n° 12,
de 2011, nos seus artigos 4° e 7°.
E as alterações propostas pela Câmara dos Deputados são meritórias e devem ser acolhidas, em
especial porque: a) corrige erros formais de redação
(arts. 1º e 18); b) franquia livre acesso do consulente
ao banco de dados, para qualquer ﬁnalidade, isto é,
ainda que tenha intenção de ofertar crédito ao cadastrado (art. 2º); c) exclui termos de interpretação subjetiva
utilizados no rol de anotações proibidas (art. 3º), o que
contribui para a clareza do texto normativo; d) proíbe
o compartilhamento de informações entre banco de
dados, a não ser que o cadastrado expressamente autorize, como reza o caput do art. 9º, sentido normativo
que deve condicionar o intérprete na aplicação do § 3º
do art. 4º, já que a exigência de compartilhamento de
dados prevista neste disposto não dispensa, em qualquer hipótese, a necessária e autônoma autorização
do cadastrado para tal, como exige o caput do art. 9º,
além de garantir que as informações sobre o cadastrado sejam idênticas, qualquer que seja o banco de
dados hospedeiro das informações (art. 4º, § 3º); e) ﬁxa
claramente o prazo de sete dias como o prazo máximo
para que sejam respondidas as impugnações feitas pelo
cadastrado quanto a, por exemplo, informações falsas
ou desatualizadas (arts. 5º, 6º e 7º); f) limita o acesso
gratuito do cadastrado ao barco de dados, uma vez a
cada quatro meses; g) obriga as fontes a manterem
atualização constante dos dados, em período nunca
superior a dois dias úteis (art. 8º); h) proíbe as fontes
de dados de discriminarem bancos de dados ou açambarcarem dados de cadastrados que autorizaram sua
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inclusão em cadastro positivo; i) em caso de compartilhamento de informações entre diversos bancos de
dados, torna-se dever do gestor originário, sem ônus
para o cadastrado, manter informações atualizadas,
informar a solicitação de cancelamento de cadastro e
assegurar a identiﬁcação da pessoa que promove a
inscrição, a data, a exata indicação da fonte, o nome
do agente e o número do equipamento em que foi processada a ocorrência (art. 9º); j) estende aos demais
serviços de prestação continuada a possibilidade de
ofertarem informações de adimplemento para os bancos
de dados, sempre que autorizados pelo cadastrado (art.
11); e k) restringe as medidas corretivas dos órgãos
de proteção e defesa do consumidor “aos bancos de
dados que descumpram o previsto nesta lei” e desde
que tais medidas se limitem a “excluir do cadastro, no
prazo de sete dias, informações incorretas, bem como
cancelar cadastros de pessoas que não autorizam a
sua abertura”.
3. Voto
Ante o exposto, somos pela admissibilidade e
constitucionalidade da Medida Provisória nº 518, de
2010, e pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão
n° 12, de 10 de maio de 2011, dela proveniente.
Sala das sessões, – Senador Francisco Dornelles, Relator-Revisor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer de V. Exª é pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais...
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Eu acho que não existe qualquer vício de constitucionalidade...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ...de relevância e urgência, pela adequação
ﬁnanceira da matéria e, no mérito, pela aprovação da
medida provisória nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 12, de 2011.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, para discutir...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes Torres tem a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, veja bem o que aconteceu com essa medida
provisória, ora projeto de lei de conversão. Um projeto
de lei relatado aqui no veto total – Veto total nº 40, de
2010, nos seguintes termos: “É um veto total aposto
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ao Projeto de Lei do Senado nº 263, de 2004, nº 405,
de 2007, na Câmara dos Deputados”.
Há um veto no dia 30 de dezembro, um veto integral. No mesmo dia, no dia 30 de dezembro do ano
passado, se editou a medida provisória. Agora vejam
que esse projeto de lei tramitou seis anos na Casa,
durante seis anos! O Presidente, ex-Presidente, o vetou e, no mesmo dia, com uma pequena modiﬁcação,
editou a media provisória.
Agora, o pior de tudo, Sr. Presidente: talvez seja
a única medida provisória na história em que o Presidente da República não se deu nem ao trabalho de
falar sobre urgência e relevância. Não tem nenhuma
letra aqui na exposição. Imagine o senhor, Senador
Romero Jucá, Líder do Governo, a saia justa em que
o Governo se encontra para dizer que há urgência e
relevância nessa medida!
Um projeto que tramitou por seis anos – por seis
anos! –, vetado integralmente, no mesmo dia o Presidente da República edita uma medida provisória,
e na justiﬁcação, na exposição de motivos, simplesmente não diz nada, nenhuma letra sobre a urgência
e relevância.
Então, esse é um projeto absurdamente inconstitucional porque não há urgência alguma. A matéria é
relevantíssima, a matéria é das melhores. Agora, quanto
à urgência da medida, ela simplesmente não existe.
Daí porque, Sr. Presidente, o DEM vai votar contra a urgência da medida. Portanto, vota pela inconstitucionalidade.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em seguida, vamos ouvir o Senador Alvaro
Dias – está inscrito –, depois o Senador José Agripino, depois o Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª tem
a palavra...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Como eu fui citado pelo Senador Demóstenes Torres,
num aparte equivocado, mas de boa intenção, eu gostaria de dizer as razões da urgência e da relevância
da medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Senador Demóstenes já abordou
o fato de ter sido vetado um projeto para dar lugar a
uma medida provisória. O projeto é do ex-Senador Rodolpho Tourinho, um especialista na matéria, que se
debruçou sobre o assunto e apresentou uma proposta
que poderia perfeitamente ser assimilada pelo Poder
Executivo. Preferiu o Presidente da República menos-
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prezar uma iniciativa do Congresso Nacional, em uma
demonstração que se tornou rotina: a subtração de
nossas prerrogativas. O Senador Demóstenes disse
muito bem: não haveria nenhuma razão que justiﬁcasse
essa atitude do Presidente da República.
A proposição regulamenta a criação e o funcionamento do Cadastro Positivo, ou seja, cria um banco
de dados com informações sobre adimplementos realizados por pessoas naturais ou jurídicas, formando o
histórico de créditos de quem se cadastrou.
O governo tem usado o argumento de que a aprovação será de grande importância porque a medida
contribuirá para diminuir o spread bancário, que, no
caso brasileiro, é um dos mais altos do mundo. Aﬁrmam
ainda que a inadimplência é o item de maior peso na
formação do spread. Há estimativas que apontam uma
redução no spread superior a um ponto percentual somente com a criação do Cadastro Positivo.
Apesar desses apelos do governo, é possível
discutir a tese, porque todos nós sabemos que o problema da elevada taxa de juros no Brasil é o excesso
de gastos do setor público federal, que está totalmente
fora de controle e impede, inclusive, a queda de nossa
elevada carga tributária, que é também responsável
pela elevação da dívida pública interna, sem dúvida
alavancadora das altas taxas de juros praticadas no
Brasil.
Outro ponto que merece destaque é o prazo de
quinze anos para a formação do histórico de adimplemento. Ele é excessivamente longo e fere o princípio
da razoabilidade.
É que, caso um cidadão tenha passado por um
período de diﬁculdades ﬁnanceiras, somente após
quinze anos poderá resgatar a totalidade de sua prova de adimplência. Portanto, parece-me um período
alongado esse período de quinze anos.
Atentemo-nos para o fato de que não nos referimos, aqui, a eventuais inadimplências decorrentes
desses momentos de diﬁculdades, mas sim à falta de
produção de informações positivas, por um período, que
acabarão por afetar a formação do cadastro positivo.
A baixa produção de informações positivas por
um período é elemento que impedirá a redução maior
do spread bancário. Logo, quanto maior o tempo de
formação do cadastro, mais tempo irá transcorrer para
que uma pessoa que, repita-se, passou por um período
difícil possa ter um cadastro positivo bem formado.
Estamos colocando alguns pontos que devem ser
alvo de novos estudos até para que a iniciativa, que
é positiva, possa ser aprimorada, sobretudo após um
período de experiência.
Ademais, é uma forma indireta de se exigir juros
maiores daqueles que tiveram problemas ﬁnanceiros
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em determinados períodos de suas vidas, pois as
inadimplências desse período saem dos bancos de
dados após cinco anos. Sugerimos que esse prazo de
quinze anos possa ser reduzido para dez anos.
Sabemos que há aqui o propósito de não se alterar a medida provisória para evitar que ela retorne
à Câmara dos Deputados. Essas questões ﬁcarão
pendentes.
Outro ponto é que o direito de informação é amplamente garantido pela Constituição Federal. Na esteira desse princípio, garantir ao cadastrado o direito
de conhecer os elementos e critérios utilizados para a
análise de risco, bem como os motivos que determinaram a elevação do custo de seu crédito para além da
taxa mínima, é medida que se faz necessária.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou
concluir, Sr. Presidente.
O relator, Senador Dornelles, é dedicado, estudioso, conhece o assunto e certamente, se tivesse
tempo, se pudesse fazer alterações, teria aprimorado
essa proposta. É uma das razões pelas quais combatemos a medida provisória como instrumento utilizado
pelo Poder Executivo. Nós ﬁcamos de mãos amarradas,
impedidos de melhorar propostas que poderiam ser de
maior benefício para a população do País.
Em relação à constitucionalidade, o nosso voto
simbólico é contrário. Em relação ao mérito, apesar
dessas questões suscitadas, seremos favoráveis ao
relatório do Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o próximo orador, que é o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu diria que nós estamos
apreciando não um PLV, mas um projeto de lei que deveria ter nome, e o nome desse projeto de lei deveria
ser Rodolpho Tourinho, e o sobrenome, Marco Maciel.
Isso por uma razão muito simples: a proposta original
foi de Rodolpho Tourinho, Senador que passou por
esta Casa e só honrou os quadros do meu partido. E
essa matéria foi relatada pelo Senador Marco Maciel,
homem que foi tudo neste País, de Presidente da República a Deputado Federal, homem de mãos limpas,
homem digno, que fez um belíssimo relatório sobre
um projeto de lei que foi aprovado nesta Casa no ﬁnal
do ano passado – aprovado por unanimidade se não
me engano – e foi levado à consideração de S. Exª, o
então Presidente Lula. Eu confesso a minha estupefação: assisti ao veto integral da matéria.
Senador Mozarildo, se essa matéria estivesse
vigorando desde que a aprovamos aqui no Senado, a
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taxa de juros não estaria, seguramente, no patamar
em que está hoje. O Cadastro Positivo foi a maior contribuição que o Legislativo deu para o abaixamento da
taxa de juros, pela limitação do spread, do risco na
concessão de empréstimos, pelo fato de o Cadastro
Positivo oferecer à rede bancária a oportunidade de
estudar e deﬁnir quem é o bom credor, quem é o bom
tomador de empréstimo, para que a ele seja concedida uma taxa de juros menor, com todas as garantias,
as garantias do Cadastro Positivo.
Muito bem, a matéria foi aprovada por unanimidade e foi vetada pelo Presidente da República. Vetada por quê?
Senador Demóstenes, eu só encontro uma explicação: vetada porque foi da lavra de Rodolpho Tourinho
e relatada por Marco Maciel. Senador Randolfe, não há
nenhuma explicação. V. Exª sabe o que a matéria que
estamos votando agora acrescenta à que foi vetada
integralmente? A consideração sobre a compulsoriedade ou não em se considerar no Cadastro Positivo
conta de água, luz e telefone. E você poder conceder
o Cadastro Positivo pelo Banco Central ou por um
banco qualquer da rede bancária. Na essência, é a
mesma coisa, só que é medida provisória da iniciativa
do Poder Executivo, é ele quem coloca a digital nessa
vantagem para a União.
Como é que justiﬁca urgência e relevância? Está
brincando com urgência e relevância, brincando porque
vetou no ano passado e manda agora como urgente e
relevante. Como é? Então são dois pesos e duas medidas? Veta em dezembro e manda agora como urgente
e relevante? Isso é uma brincadeira com o Congresso
Nacional, com o Senado da República. E o Senado vai
votar e vai votar paciﬁcamente ou vai protestar?
Quanto ao mérito, não há hipótese de eu votar
contra. Agora, aceitar a brincadeira do Palácio do Planalto com o Senado, tenha paciência. Ou é uma coisa
ou é outra. Ou é urgente e relevante para ser sancionada em novembro e dezembro ou não é. Mas que não
brinquem com o Congresso Nacional.
Então, tem razão o Senador Demóstenes Torres,
Líder do meu Partido, na medida em que se manifesta
pela inconstitucionalidade ou pela não relevância. Relevante ele é, porque essa matéria é uma prova clara de
que as coisas de iniciativa, da lavra de Parlamentares,
não são consideradas. O que de bom aqui se produz,
quando chega ao Planalto trocam a autoria.
O Cadastro Positivo é uma coisa importante e
precisa vigorar. Vou votar a favor do mérito, tranquilamente a favor do mérito, mas que não brinquem,
Senadora Lúcia Vânia, que não brinquem com o Congresso. Estão brincando com o Congresso, e eu quero
deixar registrado o meu protesto. Estão brincando. Pe-
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gam uma matéria vetada integralmente e mandam-na
praticamente idêntica como medida provisória, como
urgente e relevante, para que nós votemos aqui. Mas a
autoria deixa de ser de Rodolpho Tourinho e a relatoria
não é de Marco Maciel, é de outras pessoas.
Eu voto a favor, com o protesto pelo desprezo ao
Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelas razões já expostas, é claro que essa
matéria não tem relevância e urgência. Então, não
vou me detalhar a essas argumentações. Em relação
à relevância e urgência, iremos votar contrários, mesmo porque, parece-me, há um debate aqui girando
em torno da autoria da matéria e houve – inclusive já
foi exposto pelos Senadores Demóstenes e Agripino
– uma esperteza, digamos assim, do Executivo em
vetar o projeto e editar a mesma matéria como medida provisória.
Mas quero detalhar, Presidente, o mérito da matéria e dizer que também vamos votar contra, por uma
razão: essa matéria não pode ser debatida à luz dos
parâmetros das relações da economia nacional. Essa
matéria diz respeito às relações de consumo, e o que
rege as relações de consumo no nosso ordenamento
jurídico é uma lei chamada Lei de Defesa do Consumidor, a Lei nº 8.078/90.
Veja, Sr. Presidente, que a lei se reivindica Lei
de Defesa do Consumidor e não lei das relações de
consumo. Ou seja, a Lei de Defesa do Consumidor
partiu do pressuposto de que o consumidor é a parte
hipossuﬁciente, é a parte fragilizada no conjunto das
relações de consumo. Por isso o advento do Código de
Defesa do Consumidor, para que nós pudéssemos ter
um instrumento legal de proteção ao consumidor brasileiro. O fato é que essa medida provisória não parte do
princípio de que o consumidor é parte hipossuﬁciente.
A pretexto de ser um cadastro positivo, quero falar que,
em relação aos mais pobres, isso vai representar, na
prática, um cadastro negativo.
Ora, quero falar e dialogar com aquelas pessoas
de baixa renda que moram nas periferias das cidades
brasileiras, com aquelas pessoas de baixa renda que
pouco acesso têm ao crédito do nosso País, visto que
o crédito, pela nossa legislação – é assim que deve
ser –, é uma faculdade do empresário. Essas pessoas
de baixa renda já têm um cadastro sobre elas, que é
o CPC, já têm um cadastro imposto sobre elas. Sobre
essas pessoas vamos impor um segundo cadastro,
nós vamos, concretamente, diﬁcultar mais o acesso
ao crédito a essas pessoas. Para essas pessoas de

75

Maio de 2011

baixa renda não interessa essa lei, não interessa nós
diﬁcultarmos.
Alguém vai dizer: “Não, mas a lei faculta o acesso
ao crédito”. Ora, é um princípio da norma, é um princípio, inclusive, do Parlamento ao aprovar uma lei: uma
lei deve ser pensada, antes de tudo, na forma como
será assimilada pela sociedade.
Na prática, pela sociedade brasileira, essa lei
vai ser interpretada, aceita como um outro limite à imposição do crédito, porque o que vai prevalecer... Nós
estamos preterindo o princípio do consumidor como
parte hipossuﬁciente na relação. Estamos trocando
esse princípio para adotar o princípio de ampliar a diﬁculdade de acesso ao crédito pelo consumidor.
Ao contrário do princípio da hipossuﬁciência, nós
estamos trazendo para as relações de consumo um
princípio da força do mercado...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Fora do microfone) – ...que vai prevalecer, vai ser levada
em conta, para diﬁcultar o acesso ao crédito, principalmente por parte das pessoas de baixa renda.
Por isso, Presidente, o nosso voto será contrário, porque não tem relevância e não tem urgência. E
será contrário ao mérito, porque ele também diﬁculta
o acesso ao crédito às pessoas que mais precisam de
crédito neste País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, normalmente eu não discuto
as medidas provisórias, mas foram colocadas aqui algumas questões e acho importante ressaltar, explicar
e demonstrar a intenção do Governo.
Primeiro, gostaria de corrigir as informações repassadas aqui a cada Senadora, a cada Senador e
aos telespectadores que estão nos assistindo de que
essa matéria não é urgente e relevante. Ela é muito
urgente e relevante.
Vou registrar que essa matéria do Cadastro Positivo teve aqui no Congresso, no ano passado, dois
projetos: um de autoria do ex-Senador Rodolpho Tourinho, que era um projeto genérico que criava o Cadastro Positivo e determinava ao Executivo que ele seria
regulamentado por decreto. O outro projeto foi um que
tramitou na Câmara e veio ao Senado. Era cheio de detalhes e acabou ﬁcando um projeto que não estimulava
a positividade do Cadastro Positivo da forma como se
queria. Então, nós, do Senado e do Congresso, aprovamos, no ﬁnal do ano passado, o projeto do Senador
Rodolpho Tourinho, que era um projeto genérico. Por
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decreto, o Governo deveria criar as condições de implementação do Cadastro Positivo.
Naquele momento, algumas questões foram colocadas, inclusive a Lei de Defesa do Consumidor,
porque seria conﬂitante um decreto regular a Lei de
Defesa do Consumidor e haveria problemas.
O que o governo fez? O que o Presidente Lula
fez? O Presidente Lula vetou o projeto de lei que havia
sido aprovado e, ao mesmo tempo, editou uma medida
provisória regulamentando o Cadastro, registrando os
procedimentos no Cadastro, dirimindo o conﬂito com a
Lei de Defesa do Consumidor e dando os instrumentos necessários para que o Cadastro Positivo possa
ser implementado de forma direta, de forma clara, e
respeitando a vontade do cidadão e da cidadã. Porque
aqui está dito expressamente que só entra no Cadastro
quem quiser e ﬁzer autorização por escrito, autorizando
o Cadastro. Então, o acerto do governo foi melhorar,
complementar aquela decisão que o Congresso já havia
tomado, de implementar o Cadastro Positivo.
E nós estamos dizendo que este é um projeto
urgente e relevante porque esse Cadastro Positivo, ao
começar a vigorar dentro da sua plenitude, vai ajudar a
baixar a taxa de risco dos empréstimos bancários, vai
diminuir o spread bancário e, consequentemente, vai
diminuir o juro real cobrado ao consumidor. E nós não
estamos falando aqui de taxa Selic não, nós estamos
falando de juro real cobrado ao consumidor na ponta,
onde o cidadão paga mais do que a taxa Selic.
Então, este projeto é urgente, é relevante, foi feito no momento em que foi vetado, portanto... Foi dito
aqui: “Não, o Presidente vetou no ﬁnal do ano e agora
editaram uma medida provisória. Onde é que está a
relevância?”. Não foi agora. No momento do veto, foi
feita a medida provisória que efetivamente implementou o Cadastro Positivo.
Então, estamos registrando a importância desta
matéria e solicitando a cada Senadora e a cada Senador que ajude a aprová-la porque ela tem uma conotação direta com a diminuição dos juros e, portanto,
com a condição de vida da população brasileira, que
paga juros altos.
Essa é a posição, Sr. Presidente.
Peço a aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação os pressupostos de urgência e
relevância.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Com a discordância...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Contra o voto dos Senadores...
Peço aos Senadores que são contra que declinem seus nomes para ﬁcar registrado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Demóstenes Torres contra, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Randolfe Rodrigues contra, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias, contra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão do projeto de lei de conversão, da
medida provisória e das emendas, em turno único.
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro, primeiro orador inscrito.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, creio que, superada a etapa inicial,
que é o bom debate sobre a admissibilidade de uma
matéria como essa, essa superação traz consigo também muito do objeto central que esta Medida Provisória aborda.
Portanto, esse elemento, como aqui sobejamente
bem relatou o nosso mestre, Senador Dornelles, é um
elemento que incidirá tanto do ponto de vista da economia quanto, principalmente, do acesso à inclusão
de diversas pessoas nesse nosso universo de crédito
e de outras possibilidades.
Estamos falando de uma etapa de discussão
sobre o Cadastro Positivo, a informação para que as
pessoas possam ter, a partir desse novo Cadastro, um
outro tipo de tratamento. E estamos falando isso agora, no momento em que temos todas as ferramentas,
meu caro Mozarildo, para juntar as diversas frentes
de trabalho, para inibir inclusive a utilização negativa,
quando se adotou, ao longo de toda uma história neste País, para tentar negativar, para tentar evitar que
alguém acesse.
Isso se aplica, por exemplo, na estrutura do campo; isso se aplica na estrutura do crédito para os pequenos e médios agricultores; isso se aplica também
na possibilidade de o governo tomar uma atitude de
trabalhar as diversas fusões ou a interação entre os
diversos cadastros utilizados na esfera pública e até,
também, de certa forma, disponibilizados para outras
frentes.
Não há impossibilidades, como alguns levantam,
das diﬁculdades técnicas ou coisas que o valham para
inibir a possibilidade de esses cadastros interagirem
um com o outro. Não há, de forma alguma, principalmente, no patamar horizontalizado de hoje, de uso de
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novas ferramentas, nenhuma diﬁculdade que nos leve
a produzir a expressão da verdade, para corrigir erros
e, ao mesmo tempo, para adotar posições, realçando
aqueles que se mantêm de forma correta.
Recordo-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que, de vários debates travados com o BNB, uma
das coisas que mais me chamam a atenção é o fato de
o BNB sempre lembrar o seu índice baixíssimo, Moka,
baixíssimo, de inadimplência ou de atitude incorreta
por parte de agricultores na relação com esse Banco – mesmo sendo valores pequenos, essas pessoas
fazem questão, até por uma conduta, até para manter
a sua estrutura, não só para que o seu cadastro ﬁque
ali inteiro positivo, para obter novo crédito, mas, principalmente, para zelar o seu nome.
Ora, gente que tem esse comportamento, gente
que adota uma postura como essa, não pode efetivamente ser tratado como alguém qualquer. Portanto,
essas ﬁguras são merecedoras de um tratamento diferenciado, um tratamento que informe, meu caro Armando Monteiro, para os diversos cantos, quais são
as pessoas que andam corretas, para que não ﬁque a
história ao contrário. Sempre o ônus da prova vai para
quem não deve e, às vezes, até de forma inescrupulosa
– você tem que juntar diversos documentos, guardar
em casa centenas e centenas de comprovantes que,
às vezes, com o tempo, vão amarelando. Ou, como faz
o bom sertanejo, põe num plástico embaixo ali da cristaleira, naquele pano que é adotado para forrar aquela
prateleira de vidro onde se coloca o copo. E dizem os
sertanejos, quando nós nos dirigimos a eles: “Por que
aí?” “Porque aí ﬁca bem guardadinho. É o lugar que a
gente limpa com cuidado, portanto jamais nós vamos
perder essa prova, esse documento”.
Então, é preciso que as pessoas analisem sob
esse aspecto, sob esse olhar. É isso, meu caro Dornelles, que nós estamos tratando no dia de hoje; é para
atender a essa gente, é para você ter a estrutura pública
sendo colocada a serviço do cidadão, modernizandose, mas principalmente cuidando de tratar as pessoas
com cidadania. Portanto, é uma matéria de urgência,
sim, porque isso se arrasta anos e anos a ﬁo, e agora
nós temos uma oportunidade de corrigir esses erros
e, mais do que isso, de construir um caminho novo
daqui para frente.
Por isso, esta Medida é de suma importância, e
somos pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar eu queria
cumprimentar o Senador Francisco Dornelles pelo
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seu trabalho e, especialmente, pela sua paciência em
ouvir as diversas demandas que chegaram até ele.
Eu, pessoalmente, quero agradecer-lhe pela sensibilidade de fazer uma alteração na redação para que
a gente pudesse ter mais segurança no que estamos
votando hoje.
Entre as modiﬁcações feitas, eu gostaria de iniciar
a minha fala com a alteração que ele fez na redação. Ele
proíbe o compartilhamento de informações entre banco
de dados, a não ser que o cadastrado expressamente
autorize, como reza o caput do art. 9º, sentido normativo que deve condicionar o intérprete na aplicação do
§3º do art. 4º, já que a exigência de compartilhamento
de dados prevista nesse disposto não dispensa, em
qualquer hipótese, a necessária e autônoma autorização do cadastrado para tal, como exige o caput do
art. 9º, além de garantir que as informações sobre o
cadastrado sejam idênticas, qualquer que seja o banco
de dados hospedeiro das informações.
Essa redação corrige uma das emendas que foram colocadas na Câmara e que deixavam muito em
aberto essa responsabilização.
Sr. Presidente, estamos discutindo hoje, neste
momento, a Medida Provisória nº 518, de 2010, que
cria o chamado Cadastro Positivo.
A proposta resume-se na formação de um histórico de crédito que permita a consolidação não somente de informações de inadimplência, como hoje
já é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor,
mas também da situação de adimplência, ou seja, de
informações “positivas”.
Busca-se, assim, permitir que o mercado de crédito e de varejo possa diferenciar, de forma mais eﬁciente, os bons e os maus pagadores, com a consequente
redução do risco de crédito.
O Cadastro Positivo trará benefícios a toda a
população brasileira, mas, em especial, será particularmente benéﬁco aos bons pagadores.
A ﬁm de evitar o mau uso das informações, a matéria prevê uma série de mecanismos de preservação
da privacidade de informações e de responsabilização
de todos os envolvidos na guarda e na consulta de
dados, como eu pude ler aqui as alterações feitas na
redação pelo Senador Francisco Dornelles.
Outro aspecto que julgamos positivo são os direitos do consumidor cadastrado. Destacamos, por exemplo, a determinação de autorização expressa e formal
do consumidor para armazenamento e propagação de
seus dados pessoais, bem como a imposição de imediata exclusão do cadastro, se ele assim desejar.
Também será garantida a consulta gratuita do
consumidor ao seu cadastro, e, ainda, o direito de
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impugnar dados inverídicos e corrigir informações
imprecisas.
Esta medida provisória permite que o consumidor saiba quais são os principais elementos e critérios
considerados para a análise de risco e possa solicitar
a revisão de decisão realizada exclusivamente por
meios automatizados.
Garantidos esses direitos, o consumidor poderá
negociar mais abertamente as condições contratuais
do empréstimo que deseja realizar.
Todos sabemos que o custo do dinheiro é uma
variável chave na análise sobre a economia brasileira. Quanto mais caro for, maiores serão os índices de
inadimplência, desemprego e, consequentemente,
observaremos valores menores de investimentos, de
consumo e da produção.
Vivemos uma realidade de crédito no Brasil absolutamente insustentável. O sistema bancário não
distribui adequadamente a oferta de crédito, valendose de critérios obscuros e discriminatórios.
No Brasil, o chamado spread bancário, ou seja,
a diferença entre os juros pagos pelos bancos na
captação de recursos e a taxa aplicada por eles nos
empréstimos que concedem, é o maior do mundo e
onze vezes maior do que aquele praticado pelos países desenvolvidos.
Além disso, o spread brasileiro é um elemento
extremamente sensível que compõe o custo monetário; varia de conformidade com a modalidade de crédito, uma vez que a diferença está na segurança das
garantias da operação.
Todos sabemos que o crédito é o grande ﬁnanciador da atividade econômica em qualquer economia
moderna e competitiva, pois ﬁnancia o consumo e a
produção, gerando emprego e renda e aquecendo o
mercado.
Portanto, Sr. Presidente, somos favoráveis a esta
medida provisória, não sem antes fazer aqui uma homenagem ao ex-Senador Rodolpho Tourinho, que,
numa audiência pública com o setor bancário, colocou
a serviço desta Casa o seu trabalho no sentido de ajudar a reduzir o spread bancário.
E esse projeto de lei, que foi de sua autoria anteriormente e hoje é uma medida provisória, é uma das
colaborações que aquele Parlamentar deu no sentido
de fazer com que o spread bancário brasileiro pudesse
ser um pouco mais ameno do que é atualmente.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, primeiramente, quero homenagear o nosso Relator,
nosso Ministro, Senador Francisco Dornelles. Quero
dizer aos Srs. Senadores, ao Senador Agripino Maia,
que falou aqui do veto ao projeto do Senador Rodolpho
Tourinho, que na verdade houve o veto porque houve um movimento organizado do Fórum Nacional das
Entidades Civis de Defesa do Consumidor, do Idec,
pedindo o veto do Presidente da República porque
não existiam seguranças ao consumidor estabelecidas
naquele projeto de lei.
Está aqui a carta do Idec que diz que o grande
problema do projeto do Senador Rodolpho Tourinho
é que o texto não estabelece qualquer tipo de regra
para a criação desse banco de dados. E foi esse o
motivo do veto.
Agora, isso não signiﬁca que nós não homenageemos neste dia o esforço do Senador Rodolpho Tourinho. Foi pela iniciativa dele que surgiu a possibilidade
de aperfeiçoamento desse projeto.
Mas o fato é que a medida provisória fala de garantias ao consumidor. O consumidor entra e sai na
hora que quiser: pode obter o cancelamento do cadastro quando solicitado; pode acessar, gratuitamente, as informações sobre ele existentes no banco de
dados; pode solicitar a impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente anotada no banco de
dados; pode ser informado previamente sobre armazenamento; pode ter seus dados pessoais utilizados
somente de acordo com a ﬁnalidade para a qual eles
foram coletados.
Sr. Presidente José Sarney, estamos num momento do Brasil em que houve ampliação do crédito. Há
oito anos, no ﬁnal do governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, tínhamos 22% do PIB apenas em
crédito. Ampliamos para 46%. Saímos de 70 milhões
de pessoas que têm relação com as instituições ﬁnanceiras para 115 milhões.
Aqui, quero, para encerrar meu discurso, além de
tocar na questão do spread, descer um ponto a mais
na nossa luta pela redução do spread bancário. É claro,
Senador Armando Monteiro, que há outros problemas.
Há que se aumentar a concorrência, sabemos que o
crédito consignado neste País tem valores altíssimos,
mas é um passo à frente na luta pela diminuição do
spread bancário.
Eu queria citar um ponto que acho fundamental:
essa nova massa de consumidores precisa de orientação do crédito para prevenir picos de inadimplência.
Não queremos nossas famílias endividadas. E qual é
a questão central aqui? Qualidade no crédito. Além de
poder baixar o spread para aqueles que têm boa avaliação, no caso não teríamos só o cadastro negativo.
As instituições podem olhar famílias e pessoas que,
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apesar de não estarem no cadastro negativo, têm um
nível elevado de endividamento, e não emprestarem os
recursos. Isso é bom para a economia do País. Este foi
o problema da crise americana: grande endividamento
das famílias. Isso é bom para as pessoas, bom para
as instituições ﬁnanceiras e é bom para a economia,
porque não queremos, aqui, criar bolhas.
Então, Senador Francisco Dornelles, eu queria
aplaudir o relatório de V. Exª, mas queria fazer uma
sugestão: houve uma alteração na Câmara dos Deputados, e eu gostaria de sugerir um pedido de veto
à Presidência da República. Ministro Dornelles, rapidamente estou defendendo o projeto de V. Exª. Mas
tem um ponto apenas que não quero emendar, mas
queria sugerir um pedido de veto à Presidência da
República, porque, na Câmara dos Deputados, em
relação ao acesso gratuito de informações da pessoa
no banco de dados, na Câmara houve uma modiﬁcação permitindo que a pessoa acessasse esse banco
de dados apenas três vezes por ano gratuitamente. Se
tiver que acessar o banco de dados, ela vai ter que
pagar. Essa foi uma alteração que houve na Câmara
dos Deputados...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– ... para a possibilidade única de veto nesse ponto.
Acho que reforçaríamos as garantias para o consumidor brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Crivella. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Aécio. (Pausa.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Sem revisão do orador.) – Espera aí, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão!
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – V. Exª está hoje
acelerado! É o vigor dessa juventude, desse espírito
democrático, dessa vocação democrática que não deixa V. Exª ver o tempo passar!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, Armando Monteiro,
agora, quando esse cadastro estiver, graças a esse
relatório do meu companheiro do Rio de Janeiro Francisco Dornelles, implementado, em funcionamento, de
repente, no ano que vem, vamos fazer aqui na Comissão de Economia uma audiência pública e mais uma
vez vamos chamar a FEBRABAN. Vamos perguntar por
que o cheque especial tem juros de 180% ao ano e o
cartão de crédito, 150%. Eles vão dizer assim: “Mas
é a inadimplência do credor brasileiro.” “Mas como
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inadimplência? Vocês emprestam agora sob a luz de
um cadastro positivo. Então, vocês correm o risco que
querem correr.”
Acho que hoje estamos votando uma coisa importante nesse País, Ana Rita. Estamos votando a
redenção dos endividados, a redenção dos brasileiros que dependem do crédito para consumir e que
são taxados com as taxas mais altas dos juros. Meu
Deus, mercê de Deus, a gente consiga o objetivo que
queremos: diminuir esse spread indecente, imoral, um
spread que não se vê em outra parte do mundo e que
é praticado pelos bancos brasileiros, os bancos privados e, infelizmente, os bancos públicos também, com
uma desfaçatez de envergonhar a todos nós.
Só queria, Sr. Presidente e Senador Dornelles,
só me preocupo com uma coisa. As pessoas vão consultar de quatro em quatro meses. Vou ligar para o
banco que têm o meu cadastro e vou dizer que quero
minhas informações, por favor. De quatro em quatro
meses, posso fazer uma consulta. Se eu for pegar um
empréstimo ou comprar uma geladeira na loja, não
tem problema: aciono o banco e a pessoa que está
me vendendo ou emprestando dinheiro vai consultar
o cadastro. Agora, eu, cadastrado, só posso acessar
uma vez de quatro em quatro meses. E se eu precisar
acessar duas vezes, vou ser cobrado, Senador Dornelles? Eu terei que pagar? Essa é uma pergunta que me
agonia. Sei que não vou pagar para dar o meu nome,
e V. Exª fez um relatório extraordinário porque manteve a coisa de a gente se cadastrar ou se descadastrar
voluntariamente.
Agora, a gente ainda não deixou claro no texto
que a manutenção desse cadastro e o acesso que
passe de uma vez, de quatro em quatro meses, não
seja cobrado. Isso me preocupa, porque estamos agora
lançando um produto no mercado ﬁnanceiro brasileiro que será primordial. Os brasileiros que não se cadastrarem automaticamente já terão o título de maus
pagadores. Não está cadastrado, não se cadastrou,
é mau pagador. Se se cadastrou, vão consultar. E
o nosso cadastro? A gente faz muitos negócios, as
pessoas fazem negócios toda hora. Se for negado um
empréstimo a qualquer brasileiro e se ele quiser consultar aquela informação do banco, mas já o fez num
período anterior a quatro meses, será que ele vai ter
que pagar? Será que o preço será alto? Se ele tiver
que impugnar – e ele pode impugnar as informações
que estão no banco –, se não concordar com elas, se
for colocado ali como inadimplente, ele terá que pagar
de novo? Ele terá que pagar outra vez e mais outra
vez? Essas coisas me preocupam. Agora, isso não tira
o brilho do projeto, da inovação.
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Lembro, aqui, do querido Tourinho, cujo projeto
não foi aquele aprovado; foi vetado integralmente, mas
que deixou na história da sua legislatura essa iniciativa
que acabou causando essa medida provisória que hoje
votamos. Quero também aqui prestar minhas homenagens ao Senador baiano Daniel Tourinho.
Com essas ressalvas, quero aplaudir o nosso
Relator, expoente da Bancada popular do Rio de Janeiro, Presidente do PP, com certeza um excelente
trabalho que fez, e dizer que esperamos agora que
a Febraban não venha aqui ao Senado Federal para
nos dizer que os juros de 180% ao ano no cartão de
crédito e no cheque especial são por causa de risco,
de empréstimo ou inadimplência. Com o cadastro positivo, não há mais essa desculpa.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves, para
encaminhar a votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, uma palavra muitíssimo breve de cumprimento, mais uma vez, ao Senador Dornelles – talvez
um duplo cumprimento, também pelo encaminhamento
hoje, a V. Exª, do qual participamos todos, dos projetos que serão analisados por esta Casa em relação à
reforma política. É uma palavra também, obviamente,
de apoio ao relatório do Senador Dornelles, que traz,
no seu escopo, algo que me parece absolutamente
legítimo e eﬁcaz, no momento em que cada cidadão
passa a ter a liberdade para entrar ou sair do cadastro quando lhe parecer conveniente. Isso, certamente,
permitirá aquilo que podemos chamar – e o Senador
Dornelles tem chamado – de cadastro do bem, e traz,
portanto, avanços que me parecem extremamente expressivos. Por isso mesmo, terá o apoio também dos
parlamentares da oposição, ou pelo menos de uma
parcela expressiva deles.
Sr. Presidente, peço permissão a V. Exª para alertar o Plenário, as lideranças do Governo em especial,
para algo da maior importância. Algumas semanas
atrás, construímos aqui, num esforço enorme, um encaminhamento em torno da Medida Provisória nº 512,
aquela que permite a extensão dos benefícios ﬁscais
para a indústria automotiva também para a região Centro-Oeste e para a região da Sudene, incluídos, aí, os
Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais.
Houve, a partir da Câmara dos Deputados, pelo
relatório do Deputado Mendes Ribeiro, um esforço para
que essas regiões fossem incluídas, e houve um esforço da nossa parte para que o prazo para apresentação
dos projetos pudesse ser estendido até o ﬁnal deste
ano, portanto, até dezembro de 2011.
Houve, aqui, um compromisso não de viabilizar,
mas um compromisso do Líder Humberto Costa de
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fazer uma gestão, um esforço grande, assim como do
líder do Governo, junto à Presidência da República,
em primeiro lugar para não vetar a expansão da área
de abrangência desses benefícios e também para,
talvez até mesmo numa outra medida provisória, garantir a ampliação do prazo para apresentação desses projetos.
Amanhã, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
senhores líderes, é o prazo fatal para sanção ou veto
pela Senhora Presidente da República da extensão
desses benefícios para outras regiões do País.
O que estamos propondo é exatamente a descentralização do parque automotivo brasileiro, para
que haja uma competição isonômica entre regiões que
tenham IDH próximo, como é o caso da região mineira
da Sudene, da região capixaba da Sudene, em relação
à região Nordeste.
Portanto, Sr. Presidente, é muito importante que o
Governo Federal, que as lideranças do PT nesta Casa
e as demais lideranças do Governo estejam atentas:
se houver o veto a essas inovações ou a esse aprimoramento da medida provisória, isso trará enormes
danos a essas regiões, para as quais já existem projetos encaminhados. Em relação a Minas Gerais, são
projetos extremamente importantes.
O Governador Marconi Perillo, o Senador Cyro,
a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Demóstenes
acompanham, também, o esforço do Estado de Goiás, como o de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul,
para atrair, também, investimentos automotivos. O veto
a essa medida provisória, nos termos em que ela foi
aqui aprovada, trará um retrocesso ao processo de
industrialização dessas regiões.
Fica a expectativa ﬁnal dessas lideranças, e o
apelo às lideranças, principalmente do Partido dos Trabalhadores, para que façam as gestões necessárias
junto à Senhora Presidente da República, para que
não haja esse veto e possamos incorporar a uma outra
medida provisória a extensão do prazo, até o ﬁnal do
ano – o prazo ﬁnda agora, termina no próximo dia 20
–, para apresentação de projetos que visem à descentralização da indústria automotiva brasileira.
É um alerta sério. Houve, aqui, o compromisso
desse esforço e eu não queria deixar de me manifestar
antes do prazo fatal, que é amanhã.
Em Minas Gerais, há uma grande mobilização...
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...de
prefeitos dessa região, de lideranças empresariais
dessa região, com manifestos publicados em toda a
imprensa do nosso Estado, esperando que haja uma
posição ﬁrme do Governo Federal em favor do desenvolvimento das regiões que têm um IDH equivalente
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ao IDH do Nordeste brasileiro, ou até menor que o de
várias regiões do Nordeste brasileiro.
Esse é o chamamento que fazemos, porque faremos essa cobrança se não houver a sanção desse
projeto de forma extremamente clara, Sr. Presidente.
Obrigado pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de utilizar,
em nome da Liderança do PT e da Liderança do nosso
Bloco, este pequeno espaço de tempo justamente para
dar satisfação não somente ao Senador Aécio Neves,
que muito corretamente nos faz essa cobrança, mas
também a todos os integrantes da Casa.
Eu assumi, como bem disse o Senador Aécio
Neves, o compromisso de, junto ao Governo, conseguirmos preservar a Medida Provisória nº 512, transformada em lei, na forma como este Senado a votou,
e um esforço também para estender aquele prazo para
apresentação de novos projetos, sendo que a proposta
seria até dezembro. Esse esforço eu venho fazendo até
agora. Daqui a pouco, às 18 horas e 30 minutos, eu farei
o último esforço com o Ministro Guido Mantega.
Tive oportunidade de conversar com a Ministra
Miriam Belchior, com o Ministro Fernando Pimentel, com
o próprio Ministro Palocci, com o chefe de gabinete da
Presidenta Dilma e, também, com a própria Presidenta. Sei, também, que o Governador Eduardo Campos,
na semana passada, esteve com ela, na sexta-feira, e
fez uma solicitação na mesma linha.
Quero, também, reconhecer o esforço de outros
companheiros e companheiras nossos aqui. O próprio
Senador Cyro Miranda tem feito um esforço nessa direção e o nosso Líder do PTB, Gim Argello, por mais
de uma vez, esteve com o Ministro Palocci e com o
próprio Ministro Guido Mantega. Hoje, eu pedi a ele
que estivesse com o Secretário Executivo da Fazenda,
Nelson Barbosa.
Todo esforço está sendo feito. Espero que o esforço seja, efetivamente, recompensado e que o Governo
sancione, da forma como saiu daqui, a lei aprovada.
Infelizmente, não posso dar essa garantia, porque, aﬁnal de contas, a decisão ﬁnal será da Presidenta Dilma,
mas posso asseverar que, de nossa parte e de outros
companheiros daqui, houve um enorme esforço para
que nós pudéssemos aprovar.
Eu concordo plenamente, inclusive, com o ponto
de vista do Senador Aécio Neves. Essa medida é fundamental para descentralizarmos o desenvolvimento
de nosso País e espero que o bom senso ilumine tanto
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os nossos Ministros que vão opinar sobre esse tema,
quanto a própria Presidenta, a quem caberá a palavra
ﬁnal sobre o assunto.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero, inicialmente, cumprimentar o Senador
Francisco Dornelles pelo seu relatório ao PLV 12, de
2001, mas eu gostaria de fazer duas considerações
acerca da aprovação na Câmara.
Dois pontos preocupantes, no meu entendimento,
à luz da defesa do direito do consumidor, foram inseridos pela Câmara dos Deputados, como os §§ 1º e 2º
do art. 5º do aludido PLV.
O primeiro deles, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diz respeito ao cancelamento do cadastro,
cuja obtenção pelo cadastrado é consignada como de
direito no Item I daquele art. 5º.
Assim dispõe o §1º:
Caso, no momento do cancelamento do
cadastro na forma do inciso I, haja obrigação
creditícia em curso, o gestor do banco de dados
poderá manter no sistema as informações a
respeito do cadastrado, permitida a utilização
dos dados apenas na hipótese de nova abertura de cadastro, nos termos do art. 4º.
Observa-se, com a devida vênia do relator, claramente, que a medida nova mantém o consumidor como refém
do cadastro ao nele “eternizar” os seus dados enquanto
houver obrigação creditícia em curso, como ﬁnanciamentos, empréstimos pessoais e tantas outras operações de
crédito. Isso porque a norma não deixa claro por quanto
tempo essas informações ﬁcarão disponíveis.
Consideramos que a regra geral de permanência
dos dados no banco de dados do cadastro pelo PLV
é de até 15 anos, pelo menos por esse tempo e, sem
qualquer contrapartida, com absoluta desvantagem,
ﬁcará o cidadão brasileiro com seus dados pessoais
retidos no cadastro, do qual pretende se retirar.
Podemos aﬁrmar, sem sombra de dúvida, que é
uma verdadeira ofensa ao princípio da livre entrada e
saída do cidadão no aludido cadastro.
E nem se diga que a vedação de utilização dos
dados pelo gestor, prevista na parte ﬁnal do aludido
§1º, protegeria o consumidor. É que a permanência dos
dados no cadastro, por si só, representará um grave
risco, inclusive de sua utilização indevida ou até mesmo
abusiva, ﬁcando sujeitos ainda ao possível vazamento
ou acesso não autorizado.
Creio que o cidadão brasileiro deverá ter liberdade
plena de escolha não só do momento para o ingresso
de seus dados no cadastro quanto, e principalmente,
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para dele livremente sair a qualquer tempo, sem qualquer limitação.
Outro ponto preocupante encontra-se contido no
§2º do mesmo art. 5º do PLV, que diz que “o acesso
gratuito previsto no inciso II poderá ser limitado pelo
gestor a até uma vez a cada quatro meses”.
No tocante a essa norma, a pergunta que se
faz é a seguinte: para ter acesso aos próprios dados
constantes do cadastro, o cidadão precisará fazer um
pagamento? Ou estamos limitando o acesso do cadastrado aos próprios dados?
Gostaria de, aqui, trazer a recomendação da
Comissão de Especialistas do Sistema de Defesa do
Consumidor para Assuntos Normativos do Ministério
da Justiça, que recomenda a não aprovação desses
dois parágrafos.
Portanto, ao colocar essas questões, sugiro ao
nobre Líder do Governo, Senador Romero Jucá, que
proponha à Presidenta da República – já que temos
diﬁculdade de modiﬁcar essa Medida Provisória, porque ela teria de voltar à Câmara dos Deputados – o
veto a esses dois parágrafos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, toda e qualquer iniciativa que tenha
como objetivo promover a proteção do consumidor e,
ao mesmo tempo, dar tranquilidade ao credor, merece o apoio de quantos, neste Senado, tenham o dever
de zelar pelo bom negócio. O bom negócio só é bom
quando é bom para as duas partes. Logicamente que o
consumidor, por ser a parte mais fraca, por ser a parte
mais frágil, deve ter maior proteção da legislação. O
que o Rodrigo Rollemberg disse, e outros Senadores
também tocaram no mesmo assunto, com relação ao
acesso ao cadastro de forma imediata e não de quatro
em quatro meses, obrigando o consumidor a pagar toda
a vez que tiver acesso a essa informação para saber
como está o seu cadastro, para saber como estão as
suas informações, isso é uma fragilidade para aquilo
que estamos aprovando.
A Câmara dos Deputados aprovou o que estava
no projeto original.
São direitos do cadastrado acessar gratuitamente as informações sobre ele existentes
no banco de dados, inclusive o seu histórico,
cabendo ao gestor manter sistemas seguros por
telefone e por meio eletrônico de consulta para
informar as informações de adimplemento.
Mas a Câmara incluiu um parágrafo, dizendo o
seguinte: “o acesso gratuito previsto poderá ser limitado
pelo gestor a uma vez a cada quatro meses”. Isso é uma
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limitação, é uma restrição que, sem dúvida alguma, compromete as virtudes e o que há de positivo nessa lei.
Por essa razão é que esperamos que a Presidente
da República venha a vetar, até em atendimento a pedido de vários Senadores que aqui se manifestaram.
No mais, achamos que esse cadastro positivo
vem trazer ou vem incluir nada mais nada menos do
que 26 bilhões de pessoas, que poderão se beneﬁciar
desse cadastro e obterem, de forma rápida, um ﬁnanciamento para a compra de bens. As pessoas que serão
beneﬁciadas estarão na faixa de até R$1 mil. Isso foi
um levantamento feito pelo Serasa. Mais de um trilhão
de demandas de crédito no Brasil, segundo o próprio
Serasa, poderá contribuir para diminuir, reduzir substancialmente a inadimplência na ordem de 45%.
Então, o que se pretende é dar certeza, é dar
sustentabilidade, é dar conﬁança ao gestor, ao empresário de que, vendendo um determinado produto,
vai receber sem nenhuma dor de cabeça aquilo a que
ele tem direito. Essa Medida Provisória se originou
– como aqui já foi dito – de um PL que recebeu o nº
263, e que foi vetado pelo Presidente da República.
Em compensação, apresentou a emenda à Medida
Provisória nº 518.
Então, Sr. Presidente, o cadastro positivo depende de autorização do consumidor. Nem o banco, nem
o Serasa, nem ninguém poderá fazer o meu cadastro
sem a minha autorização, ponto positivo que merece
aplauso. Nesse ponto, também quero parabenizar o
Relator, o Senador Francisco Dornelles.
O PSB vota favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esgotada a lista de oradores, vamos passar à
votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, com votos contrários da Senadora
Marinor e do Senador Randolfe Rodrigues.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, só uma consulta.
Nós vamos votar autoridades hoje?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aprovado o projeto de lei de conversão, ﬁcam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção presidencial.
É o seguinte o projeto aprovado:

MAIO 2011
17270

Quinta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória n° 518, de 2010)
Disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei disciplina a formação e consulta a
bancos de dados com informações de adimplemento,
de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, sem prejuízo do disposto
na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Proteção e Defesa do Consumidor.
Parágrafo único. Os bancos de dados instituídos
ou mantidos por pessoas jurídicas de direito público
interno serão regidos por legislação especíﬁca.
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – banco de dados: conjunto de dados
relativo a pessoa natural ou jurídica armazenados com a ﬁnalidade de subsidiar a concessão
de crédito, a realização de venda a prazo ou de
outras transações comerciais e empresariais
que impliquem risco ﬁnanceiro;
II – gestor: pessoa jurídica responsável
pela administração de banco de dados, bem
como pela coleta, armazenamento, análise e
acesso de terceiros aos dados armazenados;
III – cadastrado: pessoa natural ou jurídica que tenha autorizado inclusão de suas
informações no banco de dados;
IV – fonte: pessoa natural ou jurídica que
conceda crédito ou realize venda a prazo ou
outras transações comerciais e empresariais
que lhe impliquem risco ﬁnanceiro;
V – consulente: pessoa natural ou jurídica
que acesse informações em bancos de dados
para qualquer ﬁnalidade permitida por esta Lei;
VI – anotação: ação ou afeito de anotar,
assinalar, averbar, incluir, inscrever ou registrar
informação relativa ao histórico de crédito em
banco de dados; e
VII – histórico de crédito: conjunto de
dados ﬁnanceiros e de pagamentos relativos
às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por
pessoa natural ou jurídica.
Art. 3º Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, para a
formação do histórico de crédito, nas condições estabelecidas nesta Lei.
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§ 1° Para a formação do banco de dados, somente poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, que
sejam necessárias para avaliar a situação econômica
do cadastrado.
§ 2° Para os ﬁns do disposto no § 1°, consideramse informações:
I – objetivas: aquelas descritivas dos fatos
e que não envolvam juízo de valor;
II – claras: aquelas que possibilitem o
imediato entendimento do cadastrado independentemente de remissão a anexos, fórmulas, siglas, símbolos, termos técnicos ou
nomenclatura especíﬁca;
III – verdadeiras: aquelas exatas, completas e sujeitas à comprovação nos termos
desta Lei; e
IV – de fácil compreensão: aquelas em
sentido comum que assegurem ao cadastrado
o pleno conhecimento do conteúdo, do sentido
e do alcance dos dados sobre ele anotados.
§ 3° Ficam proibidas as anotações de:
I – informações excessivas, assim consideradas aquelas que não estiverem vinculadas
à análise de risco de crédito ao consumidor; e
II – informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social
e étnica, à saúde, à informação genética, à
orientação sexual e às convicções políticas,
religiosas e ﬁlosóﬁcas.
Art. 4º A abertura de cadastro requer autorização
prévia do potencial cadastrado mediante consentimento informado por meio de assinatura em instrumento
especíﬁco ou em cláusula apartada.
§ 1° Após a abertura do cadastro, a anotação de
informação em banco de dados independe de autorização e de comunicação ao cadastrado.
§ 2° Atendido o disposto no caput, as fontes ﬁcam
autorizadas, nas condições estabelecidas nesta Lei, a fornecer aos bancos de dados as informações necessárias
à formação do histórico das pessoas cadastradas.
§ 3° A autorização concedida a uma fonte ou a um
gestor, ainda que para fornecimento de informações a banco de dados especíﬁco, aproveita a todos os bancos de dados, vedada a inclusão de cláusula que restrinja os bancos
de dados que poderão ter acesso às informações.
Art. 5º São direitos do cadastrado:
I – obter o cancelamento do cadastro
quando solicitado;
II – acessar gratuitamente as informações sobre ele existentes no banco de dados,
inclusive o seu histórico, cabendo ao gestor
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manter sistemas seguros, por telefone ou por
meio eletrônico, de consulta para informar as
informações de adimplemento;
III – solicitar impugnação de qualquer
informação sobre ele erroneamente anotada
em banco de dados e ter, em até 7 (sete) dias,
sua correção ou cancelamento e comunicação
aos bancos de dados com os quais ele compartilhou a informação;
IV – conhecer os principais elementos e
critérios considerados para a análise de risco,
resguardado o segredo empresarial;
V – ser informado previamente sobre o
armazenamento, a identidade do gestor do
banco de dados, o objetivo do tratamento dos
dados pessoais e os destinatários dos dados
em caso de compartilhamento;
VI – solicitar ao consulente a revisão de
decisão realizada exclusivamente por meios
automatizados; e
VII – ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a ﬁnalidade para
a qual eles foram coletados.
§ 1° Caso, no momento do cancelamento do cadastro na forma do inciso I, haja obrigação creditícia
em curso, o gestor do banco de dados poderá manter
no sistema as informações a respeito do cadastrado,
permitida a utilização dos dados apenas na hipótese
de nova autorização de abertura de cadastro, nos termos do art. 4°.
§ 2º O acesso gratuito previsto no inciso II poderá ser limitado pelo gestor a até 1 (uma) vez a cada 4
(quatro) meses.
Art. 6° Ficam os gestores de bancos de dados obrigados, quando solicitados, a fornecer ao cadastrado:
I – todas as informações sobre ele constantes de seus arquivos, no momento da solicitação;
II – indicação das fontes relativas às informações de que trata o inciso I, incluindo
endereço e telefone para contato;
III – indicação dos gestores de bancos
de dados com os quais as informações foram
compartilhadas;
IV – indicação de todos os consulentes que
tiveram acesso a qualquer informação sobre ele
nos 6 (seis) meses anteriores à solicitação; e
V – cópia de texto contendo sumário
dos seus direitos, deﬁnidos em Lei ou em
normas infralegais pertinentes à sua relação
com bancos de dados, bem como a lista dos
órgãos governamentais aos quais poderá ele
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recorrer, caso considere que esses direitos
foram infringidos.
§ 1° É vedado aos gestores de bancos de dados
estabelecerem políticas ou realizarem operações que
impeçam, limitem ou diﬁcultem o acesso do cadastrado previsto no inciso II do art. 5°.
§ 2° O prazo para atendimento das informações
estabelecidas nos incisos II, III, IV e V deste artigo
será de 1 (sete) dias.
Art. 7° As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente poderão ser utilizadas para:
I – realização de análise de risco de crédito do cadastrado; ou
II – subsidiar a concessão ou extensão de
crédito e a realização de venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que
impliquem risco ﬁnanceiro ao consulente.
Parágrafo único. Cabe ao gestor manter sistemas
seguros, por telefone ou por meio eletrônico, de consulta para informar aos consulentes as informações
de adimplemento do cadastrado.
Art. 8° São obrigações das fontes:
I – manter os registros adequados para
demonstrar que a pessoa natural ou jurídica
autorizou o envio e a anotação de informações
em bancos de dados;
II – comunicar os gestores de bancos de
dados acerca de eventual exclusão ou revogação de autorização do cadastrado;
III – veriﬁcar e conﬁrmar, ou corrigir, em
prazo não superior a 2 (dois) dias úteis, informação impugnada, sempre que solicitado
por gestor de banco de dados ou diretamente
pelo cadastrado;
IV – atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores de bancos de dados, em
prazo não superior a 7 (sete) dias;
V – manter os registros adequados para
veriﬁcar informações enviadas aos gestores
de bancos de dados; e
VI – fornecer informações sobre o cadastrado, em bases não discriminatórias, a todos os
gestores de bancos de dados que as solicitarem,
no mesmo formato e contendo as mesmas informações fornecidas a outros bancos de dados.
Parágrafo único. É vedado às fontes estabelecerem políticas ou realizarem operações que impeçam,
limitem ou diﬁcultem a transmissão a banco de dados
de informações de cadastrados que tenham autorizado
a anotação de seus dados em bancos de dados.
Art. 9º O compartilhamento de informação de
adimplemento só é permitido se autorizado expres-
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samente pelo cadastrado, por meio de assinatura em
instrumento especíﬁco ou em cláusula apartada.
§ 1° O gestor que receber informações por meio
de compartilhamento equipara-se, para todos os efeitos
desta Lei, ao gestor que anotou originariamente a informação, inclusive quanto à responsabilidade solidária
por eventuais prejuízos causados e ao dever de receber
e processar impugnação e realizar retiﬁcações.
§ 2° O gestor originário é responsável por manter
atualizadas as informações cadastrais nos demais bancos de dados com os quais compartilhou informações,
bem como por informar a solicitação de cancelamento
do cadastro, sem quaisquer ônus para o cadastrado.
§ 3º O cancelamento do cadastro pelo gestor
originário implica o cancelamento do cadastro em todos
os bancos de dados que compartilharam informações,
que ﬁcam obrigados a proceder, individualmente, ao
respectivo cancelamento nos termos desta Lei.
§ 4° O gestor deverá assegurar, sob pena de
responsabilidade, a identiﬁcação da pessoa que promover
qualquer inscrição ou atualização de dados relacionados
com o cadastrado, registrando a data desta ocorrência, bem
como a identiﬁcação exata da fonte, do nome do agente
que a efetuou e do equipamento ou terminal a partir do
qual foi processada tal ocorrência.
Art. 10. É proibido ao gestor exigir exclusividade
das fontes de informações.
Art. 11. Desde que autorizados pelo cadastrado,
os prestadores de serviços continuados de água, esgoto, eletricidade, gás e telecomunicações, dentre outros,
poderão fornecer aos bancos de dados indicados, na
forma do regulamento, informação sobre o adimplemento das obrigações ﬁnanceiras do cadastrado.
Parágrafo único. É vedada a anotação de informação sobre serviço de telefonia móvel na modalidade pós-paga.
Art. 12. Quando solicitado pelo cliente, as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil fornecerão aos bancos de dados indicados as
informações relativas às suas operações de crédito.
§ 1° As informações referidas no caput devem
compreender somente o histórico das operações de empréstimo e de ﬁnanciamento realizadas pelo cliente.
§ 2° É proibido às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil estabelecer políticas ou
realizar operações que impeçam, limitem ou diﬁcultem a
transmissão das informações bancárias de seu cliente a
bancos de dados, quando por este autorizadas.
§ 3° O Conselho Monetário Nacional adotará as
medidas e normas complementares necessárias para
a aplicação do disposto neste artigo.
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, em especial quanto ao uso, guarda,
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escopo e compartilhamento das informações recebidas
por bancos de dados e quanto ao disposto no art. 5º.
Art. 14. As informações de adimplemento não
poderão constar de bancos de dados por período superior a 15 (quinze) anos.
Art. 15. As informações sobre o cadastrado constantes dos bancos de dados somente poderão ser
acessadas por consulentes que com ele mantiverem ou
pretenderem manter relação comercial ou creditícia.
Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente
são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos
materiais e morais que causarem ao cadastrado.
Art. 17. Nas situações em que o cadastrado for
consumidor, caracterizado conforma a Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, aplicam-se as sanções e penas
nela previstas e o disposto no § 2º.
§ 1º Nos casos previstos no caput, a ﬁscalização e a
aplicação das sanções serão exercidas concorrentemente pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
nas respectivas áreas de atuação administrativa.
§ 2° Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º,
os órgãos de proteção e defesa do consumidor poderão
aplicar medidas corretivas, estabelecendo aos bancos de
dados que descumprirem o previsto nesta lei obrigações de
fazer com que sejam excluídas do cadastro, no prazo de 7
(sete) dias, informações incorretas, bem como cancelados
cadastros de pessoas que não autorizaram a abertura.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pergunto a V. Exª se nós
podemos votar agora o Projeto de Resolução nº 67, que
autoriza a ﬁliação do Senado Federal à Astral, Associação
Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Na verdade, V. Exª está fazendo um pedido,
um requerimento de preferência de pauta...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – É
o Item 8 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... reinvertendo a ordem da pauta, de vez que
esse projeto de resolução é o número 8. Se o Senado
concordar, não houver objeção, a pauta será invertida,
e vamos votar o projeto do Item nº 8. (Pausa.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª e às Lideranças dos Partidos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É o projeto de lei que autoriza a ﬁliação do Se-
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nado Federal à Associação Brasileira de Televisões e
Rádios Legislativas (Astral) e dá outras providências.
Os pareceres são favoráveis.
É o seguinte o item:
Item 8:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 67, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 67, de 2010, do Senador Flexa Ribeiro, que autoriza a ﬁliação do Senado Federal
à Associação Brasileira de Televisões e Rádios
Legislativas (Astral) e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 107 e 108,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, Relator
ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi; e Diretora,
Relator: Senador João Vicente Claudino.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores....
Perdão. Há um requerimento de destaque para
votação em separado do parágrafo único do art. 3º do
Projeto de Resolução nº 67.
O projeto de lei de supressão diz que é vedado
ao servidor designado pela Presidência do Senado
assumir qualquer cargo da diretoria executiva e do
conselho ﬁscal da Astral.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 560, DE 2011
Requeiro nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do parágrafo único do artigo 3º
do Projeto de Resolução nº 67, de 2010.
Sala das Sessões, 2011. – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Submeto o destaque, mas quero apenas fazer
uma ponderação a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Serei breve, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Não. Não sei se, de acordo com a lei, funcionário
público pode exercer uma função em uma entidade pri-
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vada, como é essa ﬁliação. Para isso precisaríamos, sem
dúvida alguma, ter alguma consulta na parte jurídica.
Dessa maneira, pediria a V. Exª, se V. Exª mantiver
o destaque, que nós adiemos a votação para amanhã,
até a consulta feita à parte jurídica da Casa.
Se tem algum jurista aqui que conheça essa
decisão...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se
puder esclarecer, Senador Demóstenes.
A informação que tenho, Sr. Presidente, é de que
a Câmara Federal aprovou a ﬁliação com a participação dos funcionários na Associação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente. A pauta está trancada, não?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não, mas esta é uma matéria administrativa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Ah, é matéria administrativa.
Qual é a dúvida? Confesso que não a ouvi.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A
dúvida, Senador Demóstenes, é que estamos aprovando o projeto de resolução, em discussão, para
permitir ao Senado Federal a ﬁliação à Astral – Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas.
No projeto de resolução, há um impedimento para que
os funcionários da Casa possam participar da diretoria
executiva e do conselho ﬁscal da Astral. Então, ﬁz um
destaque para fazer uma modiﬁcação permitindo. E a
dúvida do Presidente é se essa permissão...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É associação, Presidente?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – É.
Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não há impedimento algum. Funcionário pode
participar, como pode participar do Sindilegis, pode
participar de qualquer associação sem problema. O
que ele não pode é ter outro cargo ou função remunerada em qualquer entidade da Administração Pública.
Então, não há qualquer impedimento para que possa
participar de associação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, apenas para ir no sentido do que o Senador
Demóstenes acabou de esclarecer, a Câmara dos Deputados aprovou também a ﬁliação à Astral, permitindo
a participação dos funcionários da Câmara na diretoria
executiva e no conselho ﬁscal, com essa alteração que
estou propondo no destaque que apresentei.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Flexa, Senador Demóstenes, eu peço-lhes licença, por precaução – não tenho nenhuma
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coisa preconcebida a esse respeito –, para adiarmos a
votação para amanhã, de modo a que tenhamos uma
decisão absolutamente correta sobre o assunto.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:

e, cumulativamente, junto à República Quirguiz e à
República do Turcomenistão.
O parecer é favorável. (Parecer nº 299, de 2011CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder à votação.

MENSAGEM Nº 32, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Solicito à Mesa que prepare o painel. (Pausa.)
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que votem.
Temos número no plenário. E peço àqueles que se
encontram em seus gabinetes ou em outras dependências da Casa que compareçam ao plenário, pois
estamos aprovando embaixadores. (Pausa.)
Como se trata de quórum simples, vou proceder
à apuração.

Mensagem nº 32, de 2011 (nº 713/2010, na origem), pela qual a Presidência da República submete
à apreciação do Senado a indicação do Sr. Oswaldo
Biato Júnior, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil na República do Cazaquistão,

(Procede-se à votação.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –Votaram
SIM 40 Srs. Senadores; e
NÃO, 7.
Não houve abstenção.
Total: 47 votos.
A indicação foi aprovada.
A Presidência comunicará à Senhora Presidente
da República a decisão do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 41, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 41, de 2011 (nº 31/2011, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República
submete à apreciação do Senado a indicação da Srª
Irene Vida Gala, Ministra de Segunda Classe da Car-
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reira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil
junto à República de Gana.
O parecer é favorável. (Parecer nº 300, de 2011–
CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração (Pausa.)
Os Srs. Senadores Demóstenes Torres e Eduardo
Suplicy estão votando. (Pausa.)
Não há mais nenhum Senador a votar?
O Senador Vital do Rêgo e o Senador Ciro Nogueira estão votando (Pausa.)
Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram:
SIM 40 Srs. Senadores; e
NÃO, 15.
Não houve abstenção.
Total: 55 votos.
Será feita a devida comunicação a Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 45, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 45, de 2011 (nº 35/2011, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República
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submete à apreciação do Senado a indicação do Sr.
Carlos Alberto Lopes Asfora, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à Geórgia.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
é favorável. (Parecer nº 301, de 2011-CRE).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
O Senador Vital do Rêgo está votando. (Pausa)
Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram:
SIM 46 Srs. Senadores;
NÃO, 8.
Não houve abstenção.
Total: 54 votos.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A última votação é do Parecer nº 290. – Item
extrapauta:
PARECER Nº 290, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 290, de 2011, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, Relator: Senador Inácio
Arruda, sobre a Mensagem nº 61, de 2011
(nº 92/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª Vera
Zaverucha para exercer o cargo de Diretora
da Agência Nacional do Cinema – Ancine, na
vaga do Sr. Paulo Xavier Alcoforado.
O parecer é favorável.
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de registrar que a nossa indicada Vera
Zaverucha foi sabatinada na Comissão de Educação e
Cultura. Trata-se de uma pessoa com uma participação
muito construtiva no processo do audiovisual brasileiro,
com passagem pelo Poder Público e pelo setor privado.
Conhece as necessidades culturais brasileiras dentro do
movimento social organizado, no poder público e no setor
privado. Demonstrou na sabatina, inclusive, o seu preparo
e o seu conhecimento, o que resultou na nossa comissão
em uma votação unânime, que eu espero ver respaldado
também aqui no plenário do Senado.
Faço este registro pela qualidade da indicação,
que foi respaldada pelo nosso Senador Walter Pinheiro, a quem agradeço.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto V. Exª
aguarda, quero fazer o registro, combinado com meu
amigo Inácio Arruda, da oportunidade da aprovação da
indicada para a Ancine. Eu quero parabenizar o nosso
Governo pela indicação feita por conta da ﬁgura que
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neste momento estamos escolhendo para esse cargo.
É uma pessoa do segmento, que tem uma longa trajetória de contribuição ao audiovisual brasileiro.
Além de registrar a posição assumida na Comissão
de Educação relativamente à sua aprovação, quero dizer
também que nós, na Comissão de Ciência e Tecnologia,
estamos discutindo o um projeto, que é o 116, que trata
exatamente de um tema para o qual a Ancine deu uma
contribuição enorme. Agora, com essa boa contribuição
na direção da Ancine, tenho a sensação de que nós teremos uma pessoa à altura do papel que a Agência tem de
desempenhar nesse próximo período. Por isso acho que
ela recebeu a unanimidade dos votos dos membros da
Comissão de Educação, que ﬁzeram uma boa escolha:
ganha o audiovisual brasileiro e ganha a cultura deste País,
porque recebem uma pessoa em condições de fazer não
o debate regulatório, mas de dar uma contribuição efetiva
ao debate cultural neste País.
E sem dúvida nenhuma ganha a Ancine por conta
de, a partir da aprovação pelo Plenário do Senado, ter
em seus quadros alguém com capacitação técnica, com
conhecimento profundo e principalmente com militância,
alguém que vive a arte, que tem a sua história de vida
lastreada exatamente nesse aspecto cultural.
Portanto, ganhamos todos nós e, efetivamente,
ganha a sociedade brasileira.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Ana Rita.
A SRA. RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, gostaria que registrasse
em Ata o meu voto favorável aos três embaixadores
que foram votados anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino pode encaminhar. Não
é bem encaminhamento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Drª Vera Zaverucha
vai sair desta votação mais engrandecida ainda, porque ela
está sendo louvada por Senadores de diversos partidos,
de diversas tendências e ela faz por onde.
Ela é uma proﬁssional de carreira, ela ajudou a formatar a Ancine, no Palácio do Planalto, quando a Agência
Nacional de Cinema esteve em processo de formatação,
ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso. S. Sª foi
uma das artíﬁces. Pelo fato de ter sido da Embraﬁlme, ter
sido funcionária da Ancine, ter uma longa convivência com
o segmento artístico, cultural, ter sido secretária do MEC,
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do Audiovisual, ela é a pessoa certa para a função certa.
É uma indicação que eu aplaudo, uma indicação correta
do atual Governo que eu aplaudo.
Eu acho que cultura é uma coisa fundamental – e
fala V. Exª, que é um homem de cultura – para promover o
Brasil no plano internacional. Esporte e cultura produzem
prestígio e admiração, no plano internacional, como poucas
coisas no mundo, muito mais do que economia. Os valores
culturais, os valores esportistas, as ﬁguras que inspiram
admiração, os bons ﬁlmes, os bons atores, os bons atletas,
os bons líderes são pessoas admiradas no plano internacional. E o cinema brasileiro vem galgando patamares cada
vez mais elevados no contexto internacional.
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Tenho a impressão de que a Drª Vera Zaverucha vai
dar uma contribuição importante para que a gente suba
um degrau ou dois a mais nessa qualiﬁcação internacional e nessa tentativa de aumentar o prestígio do Brasil por
valores culturais, e o cinema é um valor cultural.
De modo que eu quero dizer que, de forma entusiástica, eu manifesto a minha aprovação à indicação
da Drª Vera Zaverucha para dirigir a Agência Nacional
de Cinema. É a minha opinião.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram:
SIM 45 Srs. Senadores e
NÃO, 10.
Não houve abstenção.
Total: 55 votos.
A indicação foi aprovada.
A Mesa providenciará a comunicação à Presidência da República.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, queria que consignasse o meu voto “Sim” para a indicação da Vera, porque
eu não estava aqui na hora da votação nominal.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.
Há um pedido na mesa de um requerimento de
preferência, também de inversão de pauta, do Senador
Paulo Paim, pedindo que seja ouvida a Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa no Projeto
de Lei do Senado nº 271.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 537, DE 2011
(Do Senador Paulo Paim)
Solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 271, de 2008, que tramita em conjunto com
o Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 2009, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Se não houver objeção, em votação. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
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
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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
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 166, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
166, de 2008 (nº 696/2003, na Casa de origem,
do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre
o acesso à informação de valor didático por
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alunos e professores nas áreas de engenharia
e arquitetura e dá outras providências.
Parecer sob nº 232, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
7
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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voltamos à lista de oradores.
O Senador Mário Couto é o primeiro orador inscrito.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria a V. Exª que
pedisse para consignar em Ata o meu voto favorável
aos dois primeiros indicados para as embaixadas, no
dia de hoje, porque eu estava ausente. Que consignasse o meu voto em Ata, se possível.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, o meu voto aos três anteriores à Vera
Zaverucha.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ) – Sr. Presidente, solicito que o meu voto seja
consignado em relação às três primeiras votações do
Senado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço consignar também meu voto Sim aos embaixadores que foram aqui votados. Sim, com louvor, Sr.
Presidente.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PR – MG) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PR – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria consignar
também o meu voto Sim à indicação dos embaixadores,
porque eu estava no Ministério dos Transportes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Clésio Andrade, Sim nas votações
anteriores.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PR – MG) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Mário Couto, primeiro
orador inscrito após a Ordem do Dia. (Pausa.)
S. Exª não está presente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Presidente Sarney, apenas para consignar os votos
em toda a votação anterior.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Pela ordem também, solicito consignar em Ata o meu
voto Sim nos embaixadores, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
Senadora Ana Rita com a palavra como oradora inscrita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito o espaço que
me é concedido neste momento para registrar que hoje,
18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
A data foi instituída pela Lei Federal nº 9.970, de
2010, e marca o crime bárbaro que chocou o nosso
País, especialmente o meu Estado do Espírito Santo,
ocorrido há 38 anos, em Vitória.
O crime ﬁcou conhecido como o Caso Aracelli.
Esse era o nome da menina de apenas oito anos de
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idade que foi seqüestrada, drogada, estuprada, morta
e carbonizada por jovens de classe média alta. Esse
crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje
está impune.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora, desculpe-me por interrompê-la,
mas, pelo Regimento, tenho que prorrogar a sessão
por mais uma hora.
Com a palavra V. Exª.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Muito obrigada, Presidente.
Mais do que lembrar o bárbaro crime, esta é uma
data de reﬂexão e que deve servir de mobilização e
convocação de toda a sociedade brasileira para participar da luta para proteger nossas crianças e adolescentes.
Devemos incentivar a denúncia e a busca de soluções conjuntas para o drama vivido por muitas meninas
e meninos hoje, nos vários Municípios do nosso País,
que sofrem abuso de todas as ordens, principalmente
o abuso sexual.
E aqui, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero apresentar alguns dados que nos chamam muito
a atenção.
Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância apontam que cerca de um milhão de crianças são
vítimas de violência sexual no mundo a cada ano. Esse
é um dado extremamente forte e que nos impressionam
bastante. Estatísticas do Disque Direitos Humanos, o
Disque 100, mostram que, de março de 2003 a março de 2011, foram recebidas 52 mil denúncias, sendo
que 80% das vítimas são do sexo feminino. Neste ano,
houve um signiﬁcativo crescimento nas denúncias. Nos
três primeiros meses de 2011, o serviço telefônico registrou 11.597 chamadas. Estatísticas da Comissão
Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia apontaram que
o Espírito Santo ocupa o décimo lugar no ranking das
denúncias. Lamentavelmente, o turismo é uma das
principais pontes para esse tipo de crime.
Não é mais possível tolerar tamanha violência. É
preciso um pacto nacional e ações permanentes para
combater essa chaga social que persiste em nosso
País, em nossos dias, mas que precisa ser tratada e
debelada o quanto antes.
Nesse sentido, Srs. Senadores que nos acompanham aqui atentamente e Srªs Senadoras, quero elogiar
as ações que vêm sendo tomadas pelo Governo da
Presidenta Dilma Rousseff e louvar as ações também
da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência e a titular da pasta, a nossa Ministra, a Ministra
Maria do Rosário. Hoje, inclusive, tive a oportunidade
de ouvir a Ministra falar sobre isso durante a cerimônia
de entrega do Prêmio Neide Castanha, do lançamento
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da Matriz Intersetorial de Enfrentamento à Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Uma fala breve, mas contundente. A Ministra citou
que todos nós somos responsáveis, ainda que indiretamente, por vigiar nossas crianças e adolescentes,
pois, sempre, em qualquer lugar que uma criança ou
adolescente está se prostituindo, há adultos por perto – lamentavelmente muitos adultos envolvidos ou
coniventes com a violência contra a criança e o adolescente. Sejam mães ou pais omissos, tios, primos,
amigos e até desconhecidos, mas que sabem que ali,
naquele lugar, há jovens sendo explorados. Não podemos concordar com isso.
A atitude tem que ser de todos. Denunciar, mostrar, falar. Não podemos tolerar a exploração infantil.
Também quero, senhores...
Com certeza, Sr. Senador, pode utilizar-se da
palavra.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senadora. É uma alegria este aparte. Quero dizer para
a senhora que estou ouvindo atentamente as suas colocações e os dados nacionais e internacionais que
a senhora tem. São dados assustadores de crianças
estupradas. Nós precisamos urgentemente, esta Casa
precisa urgentemente aprovar um projeto de lei – e digo
com palavras simples – para capar esses maníacos
sexuais. Não dá para admitir. Eu vi no meu Estado –
fui Governador por dois mandatos – um estuprador
que tinha estuprado sete crianças, que ﬁcou preso
por vários anos e, no dia em que concederam indulto
de Natal para ele, ele infelizmente foi para uma casa e
estuprou três crianças, assassinando duas delas. Isso
é inaceitável. Precisamos urgentemente, seja por fórmula química ou de alguma maneira, porque não são
doentes. Nós só temos uma maneira, porque esse mal
que tem acontecido nas famílias com essas crianças
é irreparável. São crianças que, para o resto da vida,
estão marcadas, sem contar aquelas que são assassinadas – isso ﬁca bem demonstrado com esses dados
que a senhora está levantando aí. Portanto, era uma
bandeira minha e continua sendo, como na época de
Governador, como na época de candidato a Senador
da República: precisamos fazer, e sei que existe um
projeto tramitando, se não me engano de um Senador
do seu Estado. Precisamos tomar providências. Essas
pessoas – que não são pessoas – que cometem esse
crime bárbaro têm que, na verdade, ser tolhidas pela
raiz, o mal tem que ser cortado pela raiz. Com certeza,
vão viver no meio da sociedade sem atingir mais ninguém e jamais voltarão a cometer esse crime bárbaro
contra as famílias, contra as crianças.
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A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Agradeço
o aparte, Sr. Senador. Esse é um debate que precisamos aprofundar nesta Casa.
Também quero aproveitar, neste momento, a ocasião para destacar a luta dos proﬁssionais de serviço
social, que comemoraram, no último domingo, dia 15
de maio, o seu dia. Como proﬁssional da área que sou,
quero dizer que apoio integralmente a luta da minha
categoria, em especial pelo reconhecimento da sociedade à atividade proﬁssional e pelo cumprimento da
lei que garante a nossa jornada de trabalho de trinta
horas semanais.
Entendo que consolidar e valorizar o proﬁssional assistente social são tarefas fundamentais e indispensáveis.
Lembro também que o serviço social tem compromisso de classe por uma sociedade emancipada. O
assistente social faz a opção por um projeto proﬁssional vinculado ao processo de construção de uma nova
ordem societária, sem dominação e sem exploração
de classe, de etnias e de gênero. Defendemos uma
sociedade emancipada em que homens e mulheres
sejam livres e emancipados de relações sociais que
transformam a força de trabalho em uma mercadoria
subjugada pelo capital.
Para chegar até isso, lembro aos assistentes sociais que, dia 16 de maio, foi aprovado na Comissão
de Assuntos Econômicos o projeto do Sistema Único
de Assistência Social – Suas.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Mais um
minuto, Srª Presidente, só para eu concluir a minha
fala.
Quero informar ainda que esse projeto, de que
tive o privilégio de ser Relatora na Comissão de Direitos Humanos, onde conseguimos a aprovação do meu
parecer também, ainda segue para a Comissão de Assuntos Sociais – CAS, mas já estamos conseguindo
grandes avanços, já que o Suas é uma das principais
reivindicações de quem trabalha com assistência social no Brasil.
Ele vai garantir proteção às famílias brasileiras, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O
projeto é voltado para o controle social, o monitoramento e a avaliação da política de assistência social. Além
disso, regulamenta o funcionamento dos conselhos e
fundos de assistência social, que terão recursos para
assessoramento técnico.
Por último, quero destacar que ontem, 17 de
maio, foi o Dia Internacional de Combate à Homofobia.
Quero dizer que considero que deve ser compromisso
de uma sociedade assentada em fundamentos demo-
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cráticos garantir a todas e todos igualmente respeito
e dignidade da pessoa humana.
É isso, Srª Presidente, que eu gostaria de dizer
nesta tarde de hoje. Passamos por três datas importantes nesta semana, e eu gostei, de fato, de ter feito
aqui esse registro.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Ana Rita, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Srª
Presidente, pela ordem.
Eu gostaria de justiﬁcar que, na votação...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Espere um minutinho.
Obrigada, Senadora Ana Rita.
Pois não, Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Eu
gostaria de justiﬁcar que, na votação anterior, eu votei
com o partido, com a orientação do partido.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será devidamente encaminhado, Senadora.
Com a palavra o Senador Romero Jucá, pela
Liderança.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu pedi a palavra, Srª Presidente, para
fazer um registro extremamente importante e gratiﬁcante que diz respeito ao meu Estado de Roraima.
Esta semana, o TST – Tribunal Superior do Trabalho, numa determinação do Ministro Horácio Raymundo
de Senna Pires, deﬁniu a liberação de recursos para
pagamento dos precatórios dos professores, uma luta
que se arrastava há cerca de 20 anos.
Nós acompanhamos a luta do Sinter, apoiamoslhe a luta, mantivemos contato com o Tribunal, mantivemos contato com a Advocacia-Geral da União, com
o Ministério Público Federal do Trabalho, enﬁm, com
todos os segmentos, para que essa matéria pudesse
ser apreciada agora, nessa reta ﬁnal, de forma rápida. E o Ministro, numa decisão rápida, determinou a
liberação da parte incontroversa da ação, que é referente ao valor de cerca de R$332 milhões, que serão
pagos – eu espero que ainda este mês, portanto, nos
próximos dias – aos professores e professoras do
Estado de Roraima e que dizem respeito à primeira
ação do Sinter.
Temos outra ação, uma segunda ação com mais
professores ainda e funcionários administrativos, mas
estamos trabalhando para que, junto ao Governo, seja
possível até se fazer um acordo, já que na primeira
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ação, já transitada em julgado, o pagamento está sendo feito, que, na segunda ação, se possa diminuir, num
acordo, os prazos de tramitação, fazendo justiça a essa
categoria tão importante do nosso Estado.
Então, eu quero aqui parabenizar o SINTER –
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado
de Roraima, agradecer ao TST e registrar a nossa
alegria de ver solucionada essa questão.
Peço a transcrição, Srª Presidente, da decisão
publicada, do Ministro Horácio Raymundo de Senna
Pires, que beneﬁcia os professores de Roraima.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Despacho ao processo TST-Caulnom-141428.2011.5.00.0000 – Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Estado de Roraima – Sinter.
Publicado em 16/05/2011
O Processo Eletrônico nos traz hoje uma vantagem até então muito difícil de obter, qual seja, a de
ter sempre os autos às mãos para, por exemplo, como
neste caso ainda pendente a manifestação do d. órgão do Ministério Público do Trabalho, poder decidir
questões incidentes e assim abreviar a solução, o que
a todos os atores processuais aproveita e em última
análise a sociedade, destinatária maior da prestação
jurisdicional.
Continuando a examinar a lide e revendo a cautela
que deferi inicialmente, hoje observo, já de posse da
constatação e podendo ainda avaliar as razões constantes no processo principal, também sob apreciação
do parquet, que o debate maior repousa sobre o pretenso excesso nos cálculos que formam o quantum
debeatur, com evidentes reﬂexos nas parcelas derivadas como os juros e a correção monetária, além é
claro da limitação da competência dessa Justiça do
trabalho.
Há, portanto, parcela incontroversa confessada
pela União e dito por ela mesma foi incluída na proposta orçamentária de 2011, pelo que a autorização
para desembolso já existe.
Estando em sede de execução e já na fase de
precatório este montante que não mais se discute,
entendo, pode e deve ser entregue a quem já se reconheceu judicialmente o direito de havê-los.
Nessa linha, ainda no exercício do Poder Geral de Cautela, altero a liminar inicial, para retirar os
efeitos da suspensão dos atos executórios em curso
nos processos 5400-54.1990.5.11.0053 e precatório
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347-56.2010.5.11.0000, no que especiﬁcamente tanja a parcela incontroversa, considerada em seu valor
bruto declinação pela própria Autora-Reclamada, sem
qualquer acréscimo posterior de juros, correção monetária e eventuais reﬂexos, questões ainda pendentes
na ação principal.
Assim sendo, determino à Secretaria do Tribunal
Pleno, do Órgão Especial e da Seção Especializada
em Dissídios Coletivos – SETPOESDC:
1. que intime pessoal e imediatamente
Autor e Réu desta decisão;
2. que oﬁcie ao Ministério Público do
Trabalho, por sua Procuradoria-Geral, ao eg.
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
e ao MM. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Boa
Vista/RR do inteiro teor deste despacho e,
3. que publique e registre.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2011. – Horácio
Raymundo de Senna Pires, Ministro Relator.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Romero Jucá.
Com a palavra o Senador Armando Monteiro.
(Pausa.)
Senadora Gleisi Hoffmann...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do
microfone.) – É pela Liderança ela?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não. É Senadora inscrita. Senadora Gleisi, Senador Ivo Cassol e, depois, nós começaremos a lista,
porque tivemos mais de vinte ausências. Aí, começa
tudo de novo para quem estava ausente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do
microfone.) – Eu estou pela Liderança.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela Liderança, será a próxima, então, porque
estou intercalando.
Falará a Senadora Gleisi e, depois, a Senadora
Marinor, pela Liderança.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Srª Presidente.
Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
hoje é o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vários Senadores e Senadoras me antecederam
nesta tribuna para falar exatamente desta data, uma
data de importância ímpar para reﬂexão da sociedade brasileira. E eu não poderia, também, nesta data,
furtar-me de falar de um problema que acomete nossa
sociedade, envergonha-nos e dá-nos muita dor.
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Com certeza, não é um dia para celebrações, até
porque o ideal seria não termos a existência desta data,
que ela não fosse necessária. Mas se trata exatamente de um dia para exaltar a importância da denúncia,
cobrar as autoridades competentes, promover a luta
contra os agressores e, enﬁm, chamar a atenção de
toda a sociedade do País para a necessidade de defesa permanente das nossas crianças e dos nossos
adolescentes.
Uma sociedade que não cuida de suas crianças,
que é a parcela mais indefesa e mais vulnerável da população, demonstra não se preocupar com o futuro. E
esse, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não pode ser o
caso do Brasil. Aliás, é não se preocupar também com
o presente. Cabe a uma sociedade madura, avançada, uma sociedade ciosa de seus deveres proteger e
cuidar daqueles que são mais vulneráveis.
Todos aqui já conhecem o porquê da estipulação
desta data como data de enfrentamento da violência e
do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Agora
há pouco, a Senadora Ana Rita voltou a relatar o caso
da menina Araceli Cabrera Sanches, morta em situação muito triste, em Vitória, no Espírito Santo, e até
hoje esse crime não foi esclarecido. A família calou-se
diante do crime, porque os acusados pertenciam a uma
família tradicional e jamais foram punidos. E o corpo
da menina só foi sepultado três anos depois.
Também foi num dia 18 de maio, aí do ano 2000,
que foi sancionada a Lei 9.970, que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, baseado em um projeto
da então Deputada Federal Rita Camata. Eu queria
também fazer aqui uma homenagem à ex-Senadora Patrícia Saboya, que teve importante papel nesta
Casa, no Senado da República, no Congresso Nacional, de levar à frente essa luta. Agora, também, fazer
uma saudação a todas as Senadoras e Senadores
que participam da Frente Parlamentar em Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente, em particular à
Presidente da Frente, porque essa é uma luta que tem
de unir todos e não podemos deixar que ela esmaeça
aqui no Senado.
Infelizmente, a tragédia vivida pela Araceli e seus
familiares é muito mais comum do que nós podemos
imaginar. Por isso a importância de aproveitar essa data
tão simbólica para clamar à sociedade uma reﬂexão
sobre o assunto, coisa que já fez a Senadora Lídice da
Mata, que preside a Frente aqui, no Senado Federal.
A agressão a crianças e a adolescentes, seja ela
violência sexual, seja ela violência física ou psicológica,
seja ela simplesmente negligência, é uma das piores
e mais cruéis formas de desrespeito aos direitos humanos; é questão jurídica e também caso de saúde
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pública. Uma criança não consegue defender-se sozinha, não consegue denunciar, não consegue gritar,
muitas vezes, numa altura que alguém possa ouvir para
socorrê-la, não consegue ir à casa de um vizinho pedir
apoio. Então, realmente, é algo para o qual temos de
ter um foco e um combate muito grande.
Desde a criação do Disque Denúncia Nacional, o
Disque 100, em maio de 2003 – e esses dados também
foram relatados pela Senadora Ana Rita –, até 26 de
março deste ano, o serviço mantido pela Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República realizou
mais de 2,5 milhões de atendimento, tendo recebido e
encaminhado 156.664 denúncias de todo o País. Do
total de denúncias recebidas, 34% correspondem a
agressões físicas e psicológicas; outros 34% correspondem à negligência e os 32% restantes são os casos
de violência sexual em todas as modalidades – exploração sexual, tráﬁco de crianças e adolescentes para
ﬁns de exploração, pornograﬁa e abuso sexual.
É importante destacar que, nas situações de
negligência e violência física e psicológica, as vítimas
apresentam praticamente o mesmo percentual de gênero. Ou seja, meninos e meninas sofrem tais crimes
quase na mesma proporção.
No entanto, nos registros de violência sexual, as
vítimas do sexo feminino são a grande maioria, chegando a 82% o índice nas situações de exploração
sexual. No ano de 2011, a média de registros nessa
categoria é de 14 casos por dia.
O problema, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e
senhores que nos ouvem pelos canais de transmissão
do Senado Federal, é que a coleta e a consolidação
de dados sobre a violência contra crianças e adolescentes ainda é um processo em construção, especialmente nas ocorrências domésticas, que, na verdade,
representam a grande maioria dos casos de agressão
e violência contra nossos jovens e crianças.
Investigações realizadas no primeiro mandato do
Presidente Lula, pelo Laboratório de Estudos da Criança (Lacri), do Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo, mostravam, à época, que 3 entre 10
crianças entre 0 e 12 anos sofrem diariamente algum
tipo de violência dentro da própria casa. E o pior é que,
nessas ocorrências domésticas – e aqui não há nível
de renda, família pobre ou família rica –, uma parcela
expressiva dos casos não é notiﬁcada. Trata-se do que
alguns especialistas chamam de pacto da violência,
que envolve geralmente os membros da família, mas
também, por vezes, os vizinhos e até proﬁssionais.
Nessas situações, aqueles que teriam o dever
de proteger a criança ou o adolescente paralisamse e agem como se estivessem aliados ao agressor,
desconsiderando os sinais dados pela vítima, mesmo
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quando há queixas explícitas ou quando as marcas da
agressão são visíveis e notórias.
Sendo assim, lamentavelmente, os números que
temos referentes aos registros de violência praticada
contra as nossas crianças e adolescentes estão muito
aquém da realidade. Isso é uma coisa de indignar, indignar a alma humana; é uma cosia de nos chocar, de
nos deixar extremamente tristes, porque os números a
que temos acesso já são grandiosos demais para uma
sociedade que se considera estatuída sobre o direito,
ou seja, uma sociedade de direito.
Então, imaginem se acrescermos aí os dados que
não estão visíveis, esses dados que não estão computados nos mecanismos que temos na sociedade.
Diante desses fatos, parece-me absolutamente
fundamental que o Estado brasileiro procure todos
os meios possíveis e cabíveis para defender aqueles
que, provavelmente, são seus cidadãos mais desamparados.
Concedo-lhe um aparte, Senador.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senadora. Quero, mais uma vez, solidarizar-me com
a senhora e dizer que são preocupantes os dados que
temos hoje em nível nacional sobre abusos sexuais
em adolescentes e crianças. Eu dizia agora há pouco, em aparte à Senadora, que temos que tomar providências urgentes nesta Casa. Nós já não podemos
mais aceitar. Infelizmente, temos maníacos sexuais
que são irrecuperáveis. A Constituição não permite
que sejam eliminados, mas, pelo menos, temos que
acabar com o mal pela raiz. Precisamos aqui, nesta
Casa, urgentemente, aprovar um projeto de lei para
que essas pessoas sejam castradas ou quimicamente
ou de que maneira for, mas que vivam no meio da sociedade igual boi na invernada, sem dar trabalho para
ninguém. Desculpe-me a expressão, mas é inaceitável. Como pai, como avô, o que já assisti e o que já vi!
Muitas vezes, a gente está engessado, a gente está
amordaçado, a gente está algemado e não consegue
fazer nada. E, aí, vêm alguns e dizem o seguinte: “Vamos levar esse estuprador para recuperar, vamos levar para fazer isso ou fazer aquilo.” Mas, infelizmente,
voltam depois e praticam novamente o mesmo crime.
Infelizmente, vejo isso com tristeza. Esta Casa precisa, urgentemente, de tomar providências. A senhora
tem acompanhado não só o Estado do Paraná, mas os
dados nacionais, os dados de Rondônia, os dados em
nível de Brasil. Precisamos, urgentemente, irmanar-nos
com esse propósito. Ao mesmo tempo, com certeza,
se aprovarmos essa lei aqui, essas pessoas não vão
mais dar trabalho, não vão mais dar despesas.
(Interrupção do som.)
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O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado. Só
vou terminar o aparte. Nós precisamos. É uma decisão
dura, mas é uma decisão íntegra, honesta, séria e responsável, para podermos proteger as crianças daqui
para frente. Com certeza, muitos animais que estão
por aí, praticando esses abusos sexuais, a partir do
momento em que houver a aprovação neste Senado,
nesta Casa, do projeto de lei, com certeza, não vão
mais cometer esses crimes bárbaros que têm cometido até hoje.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– Entendo a sua indignação, Senado Ivo Cassol. Sei
que, quando acontecem esses crimes bárbaros que a
gente acompanha, a gente tem a vontade de, primeiro,
ter exatamente essa postura. Como um ser humano,
um ser adulto, que deveria proteger suas crianças,
comete uma barbaridade? Só não podemos nos esquecer de que isso é um ciclo vicioso. Possivelmente,
muitas das pessoas que cometem essas barbaridades
foram pessoas acometidas por barbaridades semelhantes. Um ser humano não dá ao outro aquilo que
ele não tem. Por isso, é muito importante combater a
violência doméstica e a violência familiar. Se tivermos
famílias saudáveis, se tivermos famílias sustentadas,
com certeza, não vamos ter violência nas ruas. Mas
entendo a sua indignação, e a situação é, de fato,
para nos indignarmos mesmo, porque isso entristece
a alma humana.
Aliás, por incrível que possa parecer, visto que o
País possui um arcabouço legal de vanguarda nesta
área, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
efetivamente, não conseguiu tirar ainda o desabrigo
legal das nossas crianças e jovens. Isso ainda é um
fato que assusta tanto pela discussão em torno do direito pátrio que não distingue ﬁrmeza...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu estava marcando dez minutos, mas, após
a Ordem do Dia, são 20 minutos. A senhora tem direito
a mais oito minutos, Senadora.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Agradeço, Presidenta.
Então, tanto pela discussão em torno do direito
pátrio, que não distingue ﬁrmeza na educação da violência e agressão computados à educação familiar, quanto
pelas diﬁculdades de caracterizar lesões corporais e,
pior ainda, danos psicológicos, o fato concreto é que
há diﬁculdades e imprecisões no nosso ordenamento
jurídico para prevenção e punição de crimes praticados
contra as nossas crianças e adolescentes.
Compartilha dessas preocupações uma organização – aproveito para exaltar desta tribuna o extraor-
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dinário trabalho que ela vem desenvolvendo – conhecida por Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Dedica), ligada ao Hospital de Clínicas
da Universidade Federal do Paraná.
O Dedica realiza, em meu Estado, um serviço
importantíssimo de atendimento e acompanhamento de vítimas infanto-juvenis no Hospital de Clínicas.
Coordenado pela pediatra Luci Pfeiffer, o grupo fez
importante estudo, que aponta para a necessidade de
projetos de lei que insiram regras nos Códigos Penal e
Processual, voltadas à prevenção e repressão da violência praticada contra crianças e adolescentes.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª permite um aparte?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Concedo, com prazer, um aparte ao nosso Senador
João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora Gleise, parabéns pelo pronunciamento que V. Exª
faz, chamando a atenção do Estado brasileiro, mas
chamando a atenção da sociedade. No aparte, quero
lembrar a importância dos governadores, dos prefeitos, do poder mobilizador que têm as autoridades, no
sentido de melhorarmos nosso compromisso e nossa
consciência com relação às crianças, aos adolescentes
e às adolescentes do Brasil. V. Exª chama a atenção
para o fato de que não são só as crianças do sexo feminino. Isso é grave, isso é sério. No pronunciamento
importante de V. Exª, chamando a atenção da Casa e
chamando a atenção do Brasil – porque o Brasil está
assistindo à sessão –, quero dizer que, no dia de hoje,
em Manaus, houve uma grande mobilização, inclusive
com a presença da atriz Suzana Vieira, uma grande
marcha, com mais de 50 mil pessoas, no centro de
Manaus, com o lema “Esquecer é permitir, lembrar é
combater!”. Percorreram as ruas, chamando a atenção da sociedade. Houve a participação do Governo,
de entidades e de pessoas que militam nessa luta
dura contra algo que envergonha nossa sociedade,
a sociedade do século XXI. Nós passamos por essa
evolução da sociedade, mas, lamentavelmente, esse
comportamento contra as crianças e os adolescentes
do Brasil é uma mazela, e isso nos envergonha muito.
Parabéns pelo pronunciamento. Quero lembrar, também, a violência do trabalho escravo. Não só a violência sexual, mas a do trabalho escravo. São mazelas
sociais que não podemos permitir, com que não podemos ser coniventes. Não podemos, também, deixar
de encarar essa gravidade, no sentido de buscarmos
forças, articulações, políticas públicas e leis. Já temos
leis para punir e coibir, mas precisamos, acima de tudo,
da consciência e da vigilância da sociedade brasileira
a ﬁm de superarmos essas mazelas contra uma po-
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pulação signiﬁcativa do nosso País, e uma população
especial, que são as crianças. Parabéns pelo pronunciamento de V Exª.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– Obrigada pelo aparte, Senador João Pedro. Quero
parabenizar o Estado do Amazonas por essa iniciativa
e dizer que também em meu Estado do Paraná tivemos, hoje, uma mobilização grande de várias entidades, muito conscientes do papel que têm.
Eu tive a oportunidade de participar de um programa, quando fui Diretora Financeira de Itaipu, em
Foz do Iguaçu, exatamente de combate à exploração
sexual na fronteira, que também é um caso que V.
Exª tem na região amazônica: fronteiras muito abertas, muito amplas, que, muitas vezes, facilitam crimes
como esses. Nós tivemos uma atuação com a Itaipu
muito forte nesse sentido e as entidades lá da fronteira, às quais também quero parabenizar deste plenário, têm feito um trabalho de conscientização e de
acompanhamento.
Eu queria dizer, Srª e Srs. Senadores, continuando com o meu pronunciamento, que, com a participação do Dedica, realizamos no Senado Federal, há
cerca de dez dias, uma reunião com o representante
da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Criança e
do Adolescente, da Universidade Federal do Paraná e
dos Ministérios e órgãos ligados à prevenção dos direitos das crianças e dos adolescentes, para discutir
assuntos que resultem em projetos de lei com vista a
melhorar e a aprimorar a nossa legislação.
Mesmo reconhecendo que o ECA já possui uma
legislação bastante avançada e ousada, é preciso recepcionar esses avanços no Código Penal e Processual
brasileiro, de maneira a tornar efetivo o cumprimento
dos princípios protetivos constantes na Constituição
Federal, bem como no ECA e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
Temos de ter, na legislação geral do nosso País,
a recepção desses outros institutos, que tantos avanços trouxeram à nossa legislação.
A violência é um problema complexo, com muitas causas e com consequências devastadoras para
crianças e adolescentes vítimas de tais agressões. E
nenhuma agressão é excludente. Uma criança que
sofre violência física também é agredida psicologicamente e, certamente, tem muito mais probabilidade de
se tornar um adulto violento. Especialistas apontam,
inclusive, que uma criança ou um adolescente que
sofre abuso sexual tem grandes chances de, quando
adulto, repetir essa atitude.
Portanto, como pais, avós, tios, irmãos, como
cidadãos que somos, precisamos atuar e ﬁscalizar a
sociedade para evitar que tantas crianças como Ara-
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celi tenham os seus direitos violados todos os dias
País afora.
Como pais e como mães, precisamos, sim, estar atentos à educação dos nossos ﬁlhos. Não é fácil
educar ﬁlho, não é mesmo Senadora Ana Rita? Não
é fácil! A gente sabe da pressão que uma mãe tem e,
muitas vezes, do descontrole que ela tem para com
uma criança. Precisamos de sociedades que amparem
nossas famílias, que amparem nossas mães, que ajudem na educação. Por isso o Estado brasileiro é muito
importante, para ajudar as famílias e as mães a educarem os seus ﬁlhos.
Que, neste 18 de maio, possamos reﬂetir sobre
esse cenário e mudar nossas atitudes, sendo menos
omissos e mais engajados, para que nossas crianças
e adolescentes possam crescer sob as garantias da
Carta Magna brasileira, com proteção, saúde, educação e amor, muito amor.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann, e parabéns pelas palavras tão sensatas em favor das nossas
crianças e da família.
Com a palavra, a Senadora Marinor Brito pela
Liderança do PSOL.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta Marta
Suplicy, eu queria iniciar o meu pronunciamento de hoje
parabenizando as duas Senadoras que me antecederam, a Senadora Ana Rita e a Senadora Gleisi, pelo
pronunciamento e por fazerem com que este Plenário
lembre, pelo menos uma vez no ano, já que o cotidiano
do Senado Federal, desde que eu cheguei aqui, Senador Paim, não se tem mobilizado muito em função
disso, da defesa das crianças e dos adolescentes.
Assim como o Amazonas e o Paraná, o Pará
também tem tradição de enfrentamento da violência
sexual contra crianças e adolescentes. O Pará inovou,
no Brasil, pelos foros municipais, pelos foros estaduais, na luta pela defesa dos direitos das crianças e
dos adolescentes e no combate, no enfrentamento da
violência contra crianças e adolescentes, criando uma
das primeiras Varas, no Tribunal de Justiça do Estado,
para defender o direito das crianças violadas. O Pará
criou, também, um projeto de atenção às crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual, conhecido
como Pró-Paz, que é um sistema integrado que prevê, Senadora Marta, e tem o cuidado de evitar a revitimização das crianças e adolescentes que sofreram
violência sexual.
Eu não estou contando isso como mérito, mas
estou falando da luta dos militantes dos direitos humanos, das ONGs, dos servidores públicos, dos reli-
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giosos de todos os credos, dos conselheiros tutelares,
de políticos, de todos os cidadãos que dedicam parte
signiﬁcativa de suas vidas à defesa e proteção das
crianças e adolescentes naquele Estado resultaram
algumas conquistas.
Hoje, eu não gostaria de me pronunciar sobre o
tema sem dedicar também este dia à nossa querida
Neide Castanha. Aliás, hoje, o Palácio do Planalto, às
14 horas, entregou o prêmio Neide Castanha, criado
em homenagem a essa mineira, assistente social, que
morreu em 2010, e que atuava, com muita dedicação,
com muito amor, em favor dos direitos das crianças
e adolescentes, e que esteve à frente do Comitê de
Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes. Então, além de homenagear a Araceli,
homenageio, aqui, Neide Castanha ao repetir as sábias e ternas palavras do nosso imortal Che Guevara:
“Se você treme de indignação perante uma injustiça
no mundo, então somos companheiros.”
Utilizo-me dessa expressão, desse sentimento
de solidariedade de Che Guevara, com a autorização
do Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o
Senador Paim, para convidá-los, amanhã, às 9 horas,
na Comissão de Direitos Humanos, a participarem da
instalação da Subcomissão de Direitos das Crianças e
Adolescentes e das Pessoas Idosas, como necessidade imediata, para que esta Comissão, Senador, possa
atuar junto a muitas questões, tais como, o direito à
educação, à saúde, o direito de criarmos mecanismos,
nesta Casa, através da CPI do Tráﬁco Humano, de
buscar, junto ao Governo Federal, uma política mais
ofensiva de combate à violação de direitos sexuais de
crianças e adolescentes. que têm sido levadas como
mercadoria para fora do nosso País, para ﬁns de exploração sexual, comercial, em muitas das quase 240
rotas de tráﬁco humano existentes no nosso País.
Convidamos V. Exªs, pois gostaríamos muito de ver
a Comissão de Direitos Humanos, amanhã, lotada,
como na semana passada, em que estiveram Parlamentares – Senadores e Deputados – para defender
os direitos de crianças e adolescentes, Senadora Marta. Gostaria muito de ver a Comissão, amanhã, com a
palavra de cada Senador, de cada Deputado, levando
contribuições, Senador Paim, de como o Poder Legislativo, de como o Senado Federal pode ajudar o País
no enfrentamento da violação de direitos sexuais de
crianças e adolescentes.
São muitos anos de passos ﬁrmes, de avanços
na legislação desde 1959, com a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual consigna,
em seu Princípio 9º que toda criança gozará proteção
contra quaisquer formas de negligência, crueldade
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e exploração. Não será jamais objeto de tráﬁco, sob
qualquer forma.
Em 1979, o Ano Internacional da Criança.
Em 1989, aprovação da Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança – Tratado Internacional
mais ratiﬁcado no mundo, que, em seu art. 34, aponta: “Os Estados-partes se comprometem a proteger a
criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual”.
Em 1988, novo paradigma – o da proteção integral
dos direitos humanos da criança e do adolescente. A
nossa Constituição que, pela primeira vez na história
deste País, tornou as crianças brasileiras cidadãs de
plenos direitos.
Em 1990, o ECA e a Convenção sobre os Direitos da Criança.
Em 1993, a CPI da Prostituição Infantil.
Em 2000, o encontro nacional, em Natal, com
129 organizações, dando origem ao Plano Nacional
de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças
e Adolescentes. A violência sexual contra crianças
e adolescentes, Senador Paim, não é um fenômeno
novo; é um fenômeno antigo, complexo e difícil de enfrentamento. Apesar de muitos esforços como esses,
históricos no mundo e no Brasil, essa questão ainda
continua violando os direitos das crianças e adolescentes das mais diversas formas. Faz parte de um
contexto histórico social maior de violência que vive a
nossa sociedade.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora Marinor Brito, quero cumprimentar V. Exª, como
cumprimento também a Senadora Gleisi Hoffmann,
a Senadora Ana Rita, a Senadora Lídice da Mata, a
Senadora Marta Suplicy e a todos aqueles que falaram sobre esse tema tão importante para todos nós.
Fiz parte da CPI de Combate à Exploração Sexual da
Criança e do Adolescente, liderados, à época, pela hoje
Ministra Maria do Rosário, e pela inesquecível Patrícia Saboya Gomes, que ﬁzeram um grande trabalho.
Sempre digo que havia algumas reuniões fechadas,
inclusive pela agressividade dos fatos, em que elas
choravam ao nos mostrar os documentos, vídeos e testemunhos do que elas viram nos Estados. Mas, nesse
momento, quero mais cumprimentar V. Exª. Amanhã,
às 9 horas, tenho a certeza de que os Senadores estarão lá, e nós vamos eleger V. Exª como Presidente
da Subcomissão Permanente de Luta em Defesa das
Crianças, Adolescentes, Idosos e Jovens. Tem uma
simbologia o dia de amanhã, porque hoje é o dia nacional dessa causa tão importante para todo o povo
brasileiro, que é o combate à exploração de crianças
e adolescentes. Eu dizia aqui para a Senadora Gleisi
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Hoffmann que, no aparte que eu ia fazer a S. Exª, recebi
um depoimento de uma senhora de Foz de Iguaçu, a
Srª Ivânia, do trabalho que a senhora faz lá em defesa
da criança e do adolescente. Então, eu diria que hoje
é o dia de homenagear todos as lutadoras e lutadores
por essa causa, e condenar aqueles que agridem, covardemente, as nossas crianças e adolescentes. Nós
temos de combater todo tipo de agressão, mas esse
é crime hediondo. E, por isso, cumprimento muito V.
Exª. Amanhã estarei a seu lado para formatarmos,
de forma deﬁnitiva, essa subcomissão tão importante
que é a de combate à exploração sexual de crianças,
adolescentes e, naturalmente, de jovens e adultos.
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador Paim. Queria agradecer de antemão a
deferência. Para mim, é uma honra ser indicada por V.
Exª, mas também é uma honra poder assumir – espero
que assim aconteça – a presidência dessa subcomissão. Já ﬁz convite a vários Senadores e Senadoras
porque quero, ao assumir essa comissão, me dedicar
com muito empenho para que alguns passos signiﬁcativos a mais a gente possa dar durante o exercício
deste mandato.
A experiência que tive no Pará, como Vereadora,
de conduzir a CPI de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Adolescentes, a primeira CPI realizada na
Amazônia brasileira, me permitiu entrar num universo
de que pouco se fala, Senadora Gleisi, Senador Paulo
Paim, Senador João Pedro, Senadora Rita. V. Exªs aqui
têm se manifestado sobre essa questão tão importante,
que é a falta de estrutura das redes de proteção; a falta,
às vezes, de existência, em muitas cidades brasileiras,
da rede de proteção, uma rede que só pode funcionar
se as estruturas do Estado brasileiro tiverem um planejamento, tiverem um orçamento. Digo que não adianta
falar de direito de criança e de adolescente quando os
orçamentos municipais, os orçamentos estaduais e o
Orçamento da União não contemplarem as necessidades das crianças e dos adolescentes.
Hoje mesmo, na Comissão de Educação, ﬁz essa
reﬂexão com representantes do Ministério da Educação. Os menores percentuais de crianças hoje, de zero
a três anos e de cinco a seis anos, que ocupam uma
vaga nas escolas deste País estão direcionados às
crianças ﬁlhas dos pobres, das pessoas que ganham
abaixo de três salários mínimos, de dois salários mínimos, de meio salário mínimo.
Então, essa realidade só vai ser alterada se conseguirmos nos mobilizar verdadeiramente no sentido
de mudar a rota orçamentária deste País. Essa rota
não pode continuar na contramão dos direitos das
crianças e dos adolescentes, sob pena de as rotas de
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traﬁcantes que levam as nossas meninas e os nossos
meninos para fora de nosso País continuarem agindo
livremente. As estruturas das polícias, as estruturas
de promoção, como as escolas públicas deste País,
não têm oferecido qualidade, não têm oportunizado a
permanência dessas crianças, para que elas possam,
na primeira infância inclusive, que é um momento especial, Senador Paim, apreender valores e para que
se movimentem no sentido de um desenvolvimento
com valores culturais, com defesas. Assim, poderão
ter a vida toda delas interagindo, a escola com outros
órgãos que deveriam atuar na rede de proteção, oferecendo políticas públicas para que sejam verdadeiras
cidadãs e cidadãos de direitos.
Concedo um aparte ao Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Serei
breve. Queria só saudar o pronunciamento e, mais do
que isso, o testemunho que V. Exª dá aqui hoje. Quero
dizer que essa é uma das áreas que dependem fortemente de uma mudança de postura da sociedade.
No meu Estado, criamos um plano estadual, quando
Governador, criamos uma série de instrumentos, Defensoria Pública, apoiando os conselhos, mas, enﬁm,
há necessidade da criação de uma mudança de postura ﬁrme da sociedade. É claro que é o Poder Público, são os setores organizados da sociedade que têm
essa tarefa. Com certeza, somo-me aqui a todos os
lutadores e lutadoras de todo o Brasil neste importante trabalho do combate ao abuso sexual de crianças
e adolescentes. Muito obrigado.
A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço a V. Exª.
Queria aqui lembrar um caso assustador. Em
2007, na cidade de Abaetetuba, no Pará, uma adolescente ﬁcou presa na delegacia daquele Município
com 20 homens adultos e foi submetida a todo tipo
de indignidade.
Até hoje, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, a impunidade
persiste. E eu faço questão de trazer este caso, Senador João Pedro, porque ele foi um caso de repercussão nacional. E para fazer também a comparação
de como é que o nosso País está tratando esse tipo
de crime, Senador Paim, comparativamente ao que
aconteceu recentemente, quando foi preso em Nova
Iorque, pela Justiça dos Estados Unidos, Strauss-Kahn,
que é acusado de sete crimes, cujas penas somam 74
anos de prisão. Ele foi suspeito de agressão sexual a
uma camareira de hotel, onde se hospedou num ﬁnal
de semana. Ele está na cadeia. Os jornais do mundo
inteiro estão publicando. O pedido de soltura foi negado pela Justiça.
E, aqui no Brasil, a impunidade persiste.
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O ex-Deputado Luiz Sefer, médico, que teve de
abandonar o mandato depois do pedido de cassação
que o PSOL fez à Assembleia Legislativa do Estado do
Pará, depois de comprovado o crime contra uma criança
que, dos 9 aos 13 anos, foi violentada diariamente por
ele e pelo ﬁlho, isso que é uma coisa comum na nossa
região, Senador João Pedro, as crianças...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora, vou pedir para concluir e vou conceder mais dois minutos, porque agora são 20 minutos,
e temos ainda uma lista enorme de inscritos.
Por favor, dois minutos.
A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço.
As crianças da região amazônica, no geral, saem
dos seus Municípios levadas para as casas das pessoas
mais ricas, que têm algum tipo de poder. São levadas, e
os acordos com os pais são para que aquelas crianças
tenham direito à educação. São levadas na condição de
babás, trabalho infantil, de domésticas, ou para servir
de depósito para esses homens. Isso é muito comum
na nossa região. Quando vai acabar isso?
Quando a Justiça brasileira vai se instrumentalizar,
modiﬁcar o seu comportamento cultural e tratar essa
questão como crime? Quantos estão na cadeia?
Eu quero deixar uma informação para a reﬂexão
de V. Exªs: o nosso País sequer tem o mapeamento da
situação de violação de direitos sexuais de crianças
e adolescentes. Para mim, isso é muito preocupante,
porque de nada adiantam os nossos planos nacionais
de enfrentamento, os nossos planos estaduais e os
nossos planos municipais se não sabemos qual é o
monstro que precisamos enfrentar.
Então, eu queria deixar um abraço especial para
todos os militantes da área dos direitos humanos e
àqueles que estão envolvidos nessa causa. O pouco
que se tem avançado é graças ao esforço militante
desses homens e mulheres espalhados pelo Brasil.
Vivam as crianças e os adolescentes brasileiros!
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Marinor. Fico muito satisfeita com a sua nomeação para a presidência dessa
importante comissão. Com sua garra e determinação,
temos certeza de que será um sucesso, e nós poderemos realmente combater esses violadores e exploradores de crianças.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem, Srª Presidente.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
é só para registrar, quanto às votações das Mensagens
nºs 32, 41, 45 e 290, que o Senador Eunício Oliveira
estava em uma audiência fora e queria registrar que,
se aqui estivesse, teria acompanhado seu partido, o
PMDB, votando “sim”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está registrado, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Wellington, pela ordem.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, quebrando o protocolo, peço permissão para que nós, os
membros da comissão que trata da erradicação da miséria e da Comissão de Direitos Humanos, da qual o
Senador Paulo Paim é presidente, possamos entregar
a V. Exª – foi um compromisso que assumimos, dirigido ao Presidente Sarney – dois documentos que nos
foram entregues hoje pelo Movimento Grito da Terra
Brasil, que se encontra aqui em manifestação e em
audiências com Ministérios e com a Presidente Dilma.
Trata-se de uma pauta por um Brasil sustentável, sem
fome e sem pobreza e de um documento em que a
Contag coloca a sua posição em relação às mudanças
do Código Florestal. Eu gostaria que pudéssemos nos
dirigir à Mesa e entregá-los a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não, Senador Wellington, Senador
Paim, Senadora Gleisi, Senadora Ana Rita e Senador
João Pedro.
Passo a palavra ao Senador Ivo Cassol e passo
a Presidência ao Senador João Pedro.
Antes, porém, prorrogo a sessão por mais uma
hora, já que falta um minuto para expirar o horário que
havíamos ampliado.
Com a palavra, pelo tempo regimental de vinte
minutos, o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é com imensa
alegria que ocupo esta tribuna mais uma vez, especialmente hoje, quando várias Senadoras utilizaram
esta tribuna para lembrar o Dia Nacional do Combate
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ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Que tristeza! Que tristeza sinto quando vejo em
algum lugar, em algum canto, pessoas ainda defendendo esses estupradores, esses assassinos de crianças que destroem lares e acabam com a vida dessas
crianças. Quantas histórias nós já ouvimos? A quanto
nós já assistimos?
Vejam o que aconteceu poucos dias atrás: o futuro presidente de um país, um homem do alto escalão,
simplesmente por ter abusado de uma empregada, de
uma camareira, foi preso e está sujeito a pegar quinze
ou vinte anos de cadeia.
Ao mesmo tempo, nós, brasileiros, vemos, com
tristeza, muitos abusos acontecerem nos quatro cantos
do País. No meu Estado de Rondônia não é diferente,
também tem acontecido. Algumas pessoas até dizem
o seguinte: “Vamos recuperar esse cidadão”. Primeiro,
se ele fosse cidadão, ele era recuperável mesmo, mas
há indivíduos que são irrecuperáveis.
Sr. Presidente, nós temos a fórmula para acabar
com isso – se não acabar, pelo menos vai diminuir.
Nós precisamos urgentemente aprovar um projeto de
lei para capar os que abusam sexualmente de crianças
e adolescentes. A palavra é forte? É forte sim! Ouvi a
fala de duas Senadoras, ﬁz apartes para me mostrar
solidário a elas em seus pronunciamentos, mas também
para reforçar uma bandeira de campanha no meu Estado, quando dizia que iríamos trabalhar para aprovar
esse projeto. Mas como vai ser? Quimicamente? Vai
cortar? Não importa como será feito, mas, pelo menos,
vai viver em sociedade respeitando os seres humanos,
respeitando as crianças e respeitando a família.
Alguém está com dó desse animal, desse indivíduo? Leva para casa! Está achando que o meu discurso é forte? Não é não! Eu estou defendendo a família,
eu estou defendendo as crianças. Isso é um absurdo!
Não podemos admitir!
Como nós estamos discutindo muito o Código
Florestal, há muitos pecuaristas me ouvindo. Pergunto a eles o que fazem no meio de uma boiada? Eles
capam os touros para não darem trabalho. Portanto,
esses abusadores de crianças e adolescentes têm
de ser capados para nós termos tranquilidade, nós,
que defendemos a família, que defendemos a criança e o adolescente. E não importa de onde seja ou a
qual classe pertença: se cometeu abuso sexual, tem
de pagar!
Por incrível que pareça, Sr. Presidente, muitos
ainda cometem assassinato. Eu disse agora há pouco
em um aparte aqui que, em Rondônia, um cidadão...
Cidadão não, um animal. Que animal?! Pior do que
isso! Estuprou mais de sete crianças: nove crianças!
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Ficou preso por quatro ou cinco anos, recebeu indulto de Natal – a legislação permite isso –, e acabou se
acomodando...
E aí acabou se acomodando na casa de uma
família evangélica em Porto Velho. Essa família, com
dó desse cidadão, deu comida, deu pouso, com três
crianças na casa. Ele estuprou as três, assassinou
duas e só foi possível pegá-lo porque a outra criança, de 9 anos de idade, conseguiu escapar e contou
o que aconteceu.
Pergunto a quem está me ouvindo: tem conserto para esse indivíduo? Não tem. Mas, se tivesse sido
capado, com certeza não teria repetido a dose.
Além disso, quero dizer que sou solidário, tenho
a minha posição e vou continuar defendendo o bemestar do povo brasileiro e da população mundial.
Quero aqui também aproveitar esta oportunidade,
Sr. Presidente, para parabenizar a Rede Bandeirantes, no Canal Livre, que fez um programa, no último
domingo, comandado pelo jornalista e apresentador
Joelmir Beting, com Fernando Mitre e com Teles, onde
foi entrevistado o General Augusto Heleno. Ele colocou a situação das Forças Armadas, especialmente
as condições para cuidar da faixa de fronteira. Lá, o
General Augusto Heleno dizia da diﬁculdade que se
tinha para cuidar das nossas fronteiras, a quantidade
de drogas e de armas que passam por esses corredores e a falta de recursos do Exército para atender
às demandas.
Quero parabenizar a posição da TV Bandeirantes,
dos jornalistas Fernando Mitre, Joelmir Beting e Teles,
quando diziam que nesta Casa estão aprovando mais
um referendo para dizer se o povo vai andar armado
ou desarmado.
O povo de bem, se for comprar uma arma, compra uma arma registrada, documentada, legalizada. O
bandido, o criminoso, que anda armado, esse não, ele
compra arma do contrabando, arma que passa nessas
faixas de fronteira.
Portanto, precisamos pegar o dinheiro que vai
ser gasto para se fazer mais um referendo e colocar
na mão do Exército Brasileiro, para que ele possa fazer uma maior proteção nas nossas fronteiras, para
não expor o Estado do Amazonas, para não expor o
Estado do Acre, para não expor o Estado de Rondônia, para não expor os Estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná e demais Estados que fazem
faixa de fronteira, como Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. É por aí que passa a droga, é por aí que passa
o contrabando de arma. E esta Casa quer fazer mais
um referendo.
A população já decidiu. Nós temos que desarmar
os bandidos. Para desarmar os bandidos, Senadores,
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só há um caminho: não deixar entrar droga e arma por
nossas fronteiras.
Ouvi também o General Augusto Heleno dizer
das tarefas e dos trabalhos do nosso Exército, como
a construção de aeroportos. Parabéns para o 5º BEC,
parabéns para o Exército. Também são responsáveis
pelas BRs do Brasil afora. Mas eu quero dizer que sou
contra. Esta Casa tinha que aprovar imediatamente um
projeto de lei estabelecendo que o nosso Exército não
deve fazer mais serviço de engenharia, que deve cuidar
exclusivamente das nossas faixas de fronteiras.
Nós precisamos urgentemente criar nesta Casa
a condição, o mecanismo para que as Forças Armadas possam ter dinheiro para atender a demanda. E
o que a gente vê é corte em cima de corte, corte em
cima de corte, e diﬁculdades no dia a dia. Vontade eles
têm, planejamento eles têm – o General dizia isto –,
tudo eles têm, só falta uma coisa: recurso.
E aí, sim, a arma entra pela nossa divisa, vem
fomentar o crime nas nossas cidades e vem viciar os
nossos ﬁlhos. Aí custa mais caro para quem? Para o
povo, para os governantes municipais e para os governantes estaduais.
E se nós colocarmos as Forças Armadas em
toda faixa de fronteira, acompanhando passo a passo,
com certeza vamos diminuir a criminalidade, Senador
Crivella, no Rio de Janeiro, vamos diminuir a criminalidade nos morros.
O trabalho do Governador Sérgio Cabral, no Rio, é
deslumbrante, é fundamental, mas, infelizmente, o crime
organizado se modernizou, cresceu. O que acontece?
Continuam as drogas. E temos que fazer com que a
droga não entre no País, não venha desestruturar as
famílias. Só há um caminho, é lá na raiz, é no ponto.
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Ivo Cassol, V. Exª traz aqui hoje um pronunciamento dos mais lúcidos. Como V. Exª falou, Exército é
para manter a soberania nacional. O Exército Brasileiro,
devido a esta Casa, tem hoje uma lei no arcabouço
jurídico, nós mudamos a Constituição e demos-lhe
o papel de polícia nas fronteiras. Não é mais questão da Polícia Federal, é Exército. No ano passado, o
Lula estendeu no espaço aéreo para a Aeronáutica e
no litoral para a Marinha. Já está na Constituição, foi
feita aqui a lei complementar. Ai V. Exª disse assim;
“Crivella, por que, então, deixam passar tanta arma
e tanta droga pelas fronteiras?” Por isso que a gente
quer fazer a nossa CPI. Eu não sei, mas nós temos
de descobrir. Um dos fatores é este que V. Exª aponta:
não tem recurso. O Exército vive à míngua. Aqui nesta
Casa tentei aprovar um projeto, Senador Ivo Cassol,
para não permitir que sejam contingenciadas as verbas
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destinadas ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Por
quê? Porque a gente aprova um Orçamento grande,
e o Governo contingencia tudo. Quero me solidarizar
com V. Exª, que foi Governador de Rondônia e sabe
da importância de o Brasil retomar a sua soberania de
grande nação, guardando suas fronteiras. Hoje, passa
boi, passa boiada, passa cocaína, passa arma, passa
gente, passa semente. É crime de toda a espécie, e
nós ﬁcamos sofrendo, chorando as crianças que morrem por balas perdidas, tiro, droga, crack, óxi. V. Exª
tem toda razão.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Quero
me associar ao seu pronunciamento e dizer que, como
V. Exª, sou mais um que luta em favor da guarda das
nossas fronteiras. Obrigado.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Muito
obrigado pelo aparte, Senador.
Com certeza, sou contra a que o Exército Brasileiro construa rodovias. Já fez isso no passado, ajudou, está ótimo. Agora, nós precisamos do Exército
Brasileiro cuidando das nossas fronteiras, para que a
gente possa, cada vez mais, ter condições de diminuir
a criminalidade, diminuir o tráﬁco de drogas. Temos de
combater lá na raiz.
Em Rondônia, há poucos pontos a controlar:
Guajará-Mirim, entre Nova Mamoré, Costa Marques,
Porto Rolim de Moura e Pimenteiras. É fácil controlar. Costa Marques já tem uma estrutura do Exército,
Guajará-Mirim já tem uma estrutura do Exército. Só
falta em Costa Marques, em Porto Rolim de Moura e
em Pimenteiras. Com certeza, não vai ser diferente.
Mesmo que no Amazonas seja mais difícil, nós temos
condições de fazer isso. Agora, é preciso condições,
é preciso dinheiro. E há os exageros de gastos que há
em outros lugares, a exemplo de referendo que querem fazer nesta Casa. Que se pegue esse dinheiro e
que se dê para o Exército, porque planejamento tem.
Sabe onde está o mal, sabe o problema que precisa
combater, mas faltam estrutura e condições.
Ao mesmo tempo, quero aproveitar essa oportunidade para dizer que estamos aguardando nesta
Casa o Código Florestal. Muitos, às vezes, dizem o
seguinte: como têm de viver os produtores e os ambientalistas? Têm de viver lado a lado. Mas uma coisa
quero deixar bem claro aqui, para aqueles que ainda
estão desmatando. Nós temos de ter uma legislação
aqui, Presidente João Pedro, para que aquele que
desmata perca a propriedade. Não temos legislação,
por isso eu defendo o marco zero – marco zero daqui
para trás, marco novo daqui para frente.
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Diz o Governador Blairo Maggi hoje que, infelizmente, um cidadão de outro Estado foi ao Estado dele,
Mato Grosso, e derrubou 4 mil, 5 mil hectares de terra
sem autorização. Esse cara devia ter sido preso imediatamente, em ﬂagrante. Nós não podemos aceitar isso.
Enquanto esta Casa discute o Código Florestal para
poder auxiliar e dar suporte ao pequeno produtor, vem
um indivíduo desse colocar os pés pela cabeça.
O que nós queremos e o que defendo é que o
setor produtivo precisa continuar soberano. O setor do
controle e o de prevenção ambiental precisam estar
juntos, lado a lado.
Senador Presidente, muitas vezes as pessoas
falam o seguinte: “Mas o Cassol foi Governador”. No
meu Estado, nós diminuímos o desmatamento. Não
foi o Ministério da Marina Silva que diminuiu o desmatamento, não. Ela ﬁcou lá cinco ou seis anos e não
me deu uma cibalena para ajudar a preservar a Amazônia ou para ajudar a cuidar de Rondônia. Não deu
nada! Foi só uma vez lá! E me tratou com indiferença,
só passava de avião por cima. Talvez fosse até para
outro Estado, mas para o nosso não ia.
O que nós conseguimos diminuir, Srªs e Srs. Senadores! Foi grande a diminuição do desmatamento no
nosso Estado. Tem algum desmatamento ainda? Tem.
São pequenos produtores que estão em torno da região
de Porto Velho, em torno da região de Buriti. Mas, se
ﬁzer a regularização fundiária, se trouxer todos para a
legalidade, há como punir essas pessoas e regularizar
aqueles que estão assentados.
Agora, todos que estão a me assistir agora, nos
quatro cantos deste País, não queiram aproveitar a
oportunidade pensando que aqui nesta Casa há 81 bonecos, não! Aqui há 81 homens e mulheres que querem
legalizar o setor produtivo e querem fazer preservação
ambiental, mas não querem ser feitos de bobos, nem
de palhaços, nem de cobaias para ninguém. Não pensem que vão derrubar e ﬁcar impunes não.
E aí, sim, o setor produtivo acaba apanhando. E
aí ﬁca como se nós quiséssemos derrubar tudo, e não
queremos não. O setor das minhas empresas, da minha família, que é PCH, vive da água. Se não se produz água nas nascentes, se o rio não tiver água, nós
não faturamos. Então nós defendemos... O meu pai foi
um grande defensor das nascentes, dos mananciais.
Na época, como Deputado Estadual, como Deputado
Federal, denunciou várias vezes ao Ibama, e o Ibama
sempre foi omisso.
E, hoje, o que nós queremos é buscar condições
de poder produzir na legalidade, para ter acesso a ﬁnanciamento e para poder, ao mesmo tempo, não só
exportar, porque exportação é muito pouco, são 30%;
70% para o nosso consumo interno. Por que há muita
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gente de fora dando palpite aqui? Há muito brasileiro
vestido de cordeirinho aqui, dizendo que é ambientalista, mas está ganhando dólar, está ganhando libra
ou está ganhando euro de outros países. Porque eles
sabem que nosso País, o Brasil, é competitivo e consegue produzir com custo baixo. Ao mesmo tempo,
nenhuma dessas pessoas tem coragem de chegar
nos Estados Unidos e dizer por que os Estados Unidos derrubaram quase tudo.
O que nós precisamos, sim, é compensação; o
que nós precisamos, sim, é que esta Casa aprove um
projeto de lei para que possamos compensar quem
preserva. O que precisamos nesta Casa, Presidente,
Senador João Pedro, é criar um mecanismo para não
pagar diárias e diárias para a Força Nacional, para a
Polícia Federal, em torno das áreas de preservação e
reserva do Estado de Rondônia, do Acre, do Amazonas, e pagar aos moradores que vivem ao redor um
salário mínimo, que é o valor de uma diária menor do
que o valor de uma diária, para quem vai daqui para
lá! E eles vão ﬁcar cuidando dessas áreas de preservação. O custo é muito menor. Mas ninguém quer isso.
Quantos empregos isso dará? E aquele agricultor que
preservou seus 50%...
Faço um discurso aqui porque eu preservei na
minha propriedade. Eu preservei. Esses dias, fui manchete porque disseram que vou ser beneﬁciado. Não
quero ser beneﬁciado, não. Os autos de infração que
tenho vou ganhar na Justiça, porque eu não devo. É na
propriedade dos outros. Eu era Governador, eu fazia
uma ação e, infelizmente, mandavam a multa no meu
CPF. É porque alguns ﬁscais do IBAMA, no meu Estado, estavam à disposição dos QI. Mas o que é QI? É
“quem indica”. Infelizmente, para tentar me amedrontar,
para me diminuir. E eu sempre enfrentei de frente, não
abro mão da prerrogativa que eu tinha de Governador.
Lá estava abrindo uma estrada, em vez de pedir a licença, mandavam para mim, Sr. Presidente, no meu
CPF, no meu nome, a multa. E hoje está aí, como se
eu fosse beneﬁciado. Não, não quero. Não quero fazer
nada para mim nesta Casa. Eu quero para o povo brasileiro, porque quem não deve não teme. E, ao mesmo
tempo, espero que...
Há poucos dias, na semana passada, a ex-Ministra também falou que, lá no seu Estado do Acre, a multa
dela também foi perseguição do pessoal do Ibama. É
inacreditável. Se com ela, como ex-Ministra, ﬁzeram
isso, se comigo ﬁzeram isso, imagine com os pobres
coitados produtores, igual ao pessoal da ﬂoresta do
Bom Futuro, de Machadino, de Buritis, de Nova Mamoré, de tantos outros lugares. Na semana passada,
estavam lá pegando produtores, lascando multas de
R$2 milhões, R$3 milhões.
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É isso o que precisamos combater nesta Casa;
valorizar quem produz; valorizar quem trabalha, pessoas descentes, pessoas sérias!
Tanto os ambientalistas como produtores têm de
viver lado a lado. Nós produtores não somos bandidos,
nem ambientalista é bandido. Nós só queremos uma
coisa: viver com seriedade e verdade.
Por isso agradeço este espaço, deixo o meu abraço para o povo de Rondônia, para os meus pares, para
o povo do nosso Brasil, nos quatro cantos. Coloco-me
à disposição, continuando e defendendo o bem-estar
da sociedade como um todo.
Que Deus abençoe todo mundo!
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Ivo Cassol.
O próximo orador que permutou é o Senador Ricardo Ferraço, do PMDB, Espírito Santo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Senador
Ricardo Ferraço vai à tribuna, eu falei daqueles que
falaram hoje sobre a importância desta luta contra a
exploração sexual e me esqueci da Vanessa Grazziotin.
Lembraram-me aqui e faço o registro: Vanessa Grazziotin, que também falou sobre o tema.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Fica registrada a fala de V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª permutou com ...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Com o Senador Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Está certo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, brasileiros, brasileiras, mais diretamente os capixabas que nos acompanham por meio da TV Senado e da Rádio Senado,
foi, sinceramente, com muita alegria, com alegria no
coração, transbordando de alegria, Senador Marcelo
Crivella, que hoje pudemos assistir à manifestação da
Infraero, dando uma resposta efetiva a uma questão
que não diz respeito apenas aos paulistas, diz respeito
a todos nós brasileiros que temos a dimensão clara e
exata daquilo que representa São Paulo para o nosso
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País, daquilo que representa a estrutura dos aeroportos de São Paulo para o nosso País.
Pela importância estratégica que São Paulo tem
para o nosso País, por ser um aeroporto hub, um aeroporto concentrador – e me reﬁro ao aeroporto de
Guarulhos -, foi com muita alegria que pudemos ver
um protocolo assinado entre a Infraero e o Exército
brasileiro, que tem, entre suas unidades, um departamento de engenharia que é excelência naquilo que
faz e que tem colaborado muito com o Governo Federal, colaborado muito com os brasileiros, porque tem
disponibilizado o seu departamento de engenharia,
para, além de cuidar dos seus afazeres e das suas
tarefas constitucionais, Senador Paim, estar presente
hoje em muitos Estados brasileiros, contribuindo com
a reestruturação de rodovia e de ferrovia, de porto, de
aeroporto, de ponte. Enﬁm, a unidade de engenharia
do Exército Brasileiro é de fato uma excelência, fruto
do capital humano, fruto da forma aplicada com que
os nossos oﬁciais e militares, ao longo do tempo, especializaram-se nesse tema.
Mas também ﬁquei triste. Triste e perplexo. Triste,
perplexo e até indignado com o modo como estão hoje
a maioria dos capixabas. Poderiam me perguntar que
relação tem uma coisa com a outra. Há cinco anos nós
estamos com o Aeroporto de Vitória paralisado. Essa
não é a primeira, essa não é a segunda, essa não é
a terceira e, seguramente, Senador Paim, não será a
última vez que nós estaremos utilizando a tribuna do
Senado da República para clamar, em nome dos capixabas, uma solução para o Aeroporto de Vitória.
Dois anos atrás aproximadamente, a mesma Infraero, que tem se revelado o mais incompetente órgão da República para produzir resultados, assinou o
mesmo protocolo com o Exército para a retomada das
obras do Aeroporto de Vitória. Quase dois anos depois, foi com muita surpresa que, a partir de esforços,
reivindicações, a partir da união dos capixabas, todos
nós, liderados e coordenados pelo nosso Governador
Renato Casagrande, ﬁzemos, reiteramos um esforço
– até porque dias atrás o Ipea, que fez uma radiograﬁa, que fez um ranking, que fez um retrato sinalizando
todo um diagnóstico da estrutura dos aeroportos brasileiros, classiﬁca o Aeroporto de Vitória como o pior
aeroporto do Brasil.
E olha que nós não estamos aqui pedindo e clamando por qualquer tipo de privilégio ou de benefício.
Nós estamos solicitando à República que dê aos capixabas e ao Espírito Santo tudo aquilo que os capixabas têm dado de contribuição ao desenvolvimento
nacional.
Ora, após quase dois anos de um protocolo assinado entre a Infraero e o Exército para a retomada
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das obras do Espírito Santo, do Aeroporto de Vitória,
o Exército diz que não pode mais assumir obras porque a sua carteira está full, está cheia, está lotada de
serviços e compromissos País afora.
Eis, Senadora Marisa: quinze dias depois, eu
assisto ao mesmo Exército assinando um protocolo,
não com o Estado de São Paulo mas com a Infraero,
para retomar as obras necessárias e inadiáveis do
Aeroporto de Guarulhos.
Por que é que o meu Estado foi preterido? Por
que é que o Aeroporto de Vitória não foi considerado
como prioridade, entre as tantas que tem a Infraero, se
o nosso aeroporto é o pior do Brasil? Um aeroporto que
tem se transformado no símbolo, no ícone, na referência
potencial da falta de cuidado, de zelo e de compromisso com o nosso Estado e com os capixabas.
Aqui, evidentemente, testemunhamos as manifestações e o apoio que recebemos do ex-Presidente Lula,
porque em Vitória, com sua autoridade, na condição
de Presidente da República, assumiu o compromisso
público com os capixabas de que o Exército estaria
nos ajudando, porque, quando o Exército retomasse as
obras, quando ele ﬁzesse aquilo que é a sua especialidade, obra de infraestrutura – no caso, pista e pátio –,
nós não teríamos a obrigação de contratar essa obra
e os prazos além-mar, para que pudéssemos reiniciar
as obras do Aeroporto de Vitória.
Então, faço, da tribuna do Senado da República,
uma manifestação de indignação, uma manifestação da
ausência de um compromisso velado do Ministério da
Defesa, do Exército para com a decisão, não de assinar
esse protocolo com o aeroporto de Guarulhos, que é
um aeroporto que tem dimensão nacional e internacional, com o qual todos nós brasileiros temos que ter
muito cuidado. Mas por quê? Por que razão o Aeroporto
de Vitória não foi enquadrado, não foi priorizado com
a alegação de que a carteira de serviços do Exército
já estava muito lotada, com muita demanda? E quinze dias depois eu assisto, com alegria por São Paulo
e pelo Brasil mas com enorme tristeza, a mais esse
descaso com o meu querido Estado de Espírito Santo,
com os capixabas, que já não suportam mais tanta falta
de compromisso em oferecer-nos um resultado para a
conclusão das obras do aeroporto de Vitória.
É essa a manifestação que trago esta noite à
tribuna do Senado em nome dos capixabas. Estarei
aqui tantas vezes quantas forem necessárias, porque
julgo que esse é o papel de um Senador da República,
que, antes de mais nada, sabe do seu compromisso de
defender o seu Estado. É claro que todos nós, de uma
forma ou de outra, estamos aqui para trazer a nossa
contribuição ao debate nacional. Mas esta é a Casa
dos Estados, esta é a Casa da Federação brasileira,
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esta é a Casa em que nós precisamos trabalhar pela
solidariedade federativa.
E eu não poderia calar-me ao assistir a esse descaso, a esse absurdo que foi feito contra o Aeroporto
de Vitória, que não é mais um aeroporto que interessa
apenas aos capixabas, mas um aeroporto que interessa
aos brasileiros que vão a Vitória, que vão ao Espírito
Santo fazer negócios. E olha que nós capixabas talvez
tenhamos herdado a mais complexa crise dos últimos
anos de qualquer Estado federado. Pegamos o Estado
mergulhado na corrupção, entregue ao crime organizado e recuperamos o Estado. Durante oito anos, trabalhamos duro ao lado do Governador Paulo Hartung
para que pudéssemos ampliar a nossa participação e
a nossa contribuição no contexto nacional. E é esse
o tratamento que estamos recebendo da República,
não compatível, incompatível com aquilo que estamos
dando à Nação brasileira.
Por isso, faço aqui o meu manifesto e o meu desabafo, por não entender por que o meu Estado foi
preterido, por que, quinze dias atrás, o Exército não
podia assumir as obras do Aeroporto de Vitória e hoje
assinou um novo contrato com a Infraero para reassumir o Aeroporto de Guarulhos.
Ouço, com prazer, o Senador Paim e, em seguida, a Senadora Serrano.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Ricardo Ferraço, o meu aparte é muito rápido. É só para
dizer que eu estava presidindo a sessão e V.Exª foi
praticamente quem puxou esse debate aqui sobre os
aeroportos. Inclusive, eu ﬁz sobre o Rio Grande do Sul
em seguida, inspirado no discurso de V. Exª. Então, eu
quero cumprimentá-lo por essa iniciativa, a importância
desse debate sobre os aeroportos em todo o País, e
cumprimentá-lo também pelo seu relatório sobre matéria que reestrutura o Senado da República. Eu tive
oportunidade de ler o relatório encaminhado por V. Exª.
Quero dizer que só tenho que lhe dar cumprimentos.
É por aí mesmo. Enﬁm, parabéns pelo seu mandato e
pelas duas iniciativas. Meus cumprimentos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Tenho visto e percebido o empenho da Presidente
Dilma, o seu incômodo com a performance, a capacidade de oferecer resultados da Infraero. Assisti, com
grande entusiasmo, até mesmo à criação de uma secretaria ligada à Presidência da República, com status
de ministério, para que possamos oferecer aos brasileiros uma condição melhor.
Mas quero crer que isso não pode ser um discurso. Não podemos criar mais uma secretaria, e esta
não oferecer os resultados que a população deseja.
Porque se a Infraero assinou protocolo para que o
Exército retomasse o Aeroporto de Vitória, o que vai
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garantir que, agora, o Exército vai retomar as obras ou
vai iniciar as obras de ampliação e expansão de pista
e pátio do Aeroporto de Guarulhos?
São essas contradições que nos deixam absolutamente perdidos sem entender o que está acontecendo. Por isso, trago meu desabafo.
Agradeço a S. Exª as contribuições e a avaliação
do nosso parecer em relação a essa necessária e inadiável reforma administrativa do Senado. Terei um prazer
muito grande em conversar com cada um dos nossos
Senadores; terei prazer, nos próximos dias, aqui, da
tribuna, em detalhar, passo a passo, tudo aquilo que
nos moveu na direção de fazermos uma reforma que
possa proporcionar mais eﬁciência e que, ao ﬁm e ao
cabo, possa aproximar a instituição Senado da sociedade brasileira.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Ouço, com prazer, a Senadora Marisa e, seguida, o
Senador Wellington.
A Srª Marisa Serrano (Bloco/PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Ferraço. Tenho certeza de que o
desabafo de V. Exª aqui deve calar fundo no coração
de muitos deste País, que estão sentindo na pele problemas como esse que V. Exª está sentindo em Vitória,
numa época em que estamos nos preparando para
um grande acontecimento, um grande evento mundial,
que vai movimentar o País todo. A preocupação de V.
Exª deve ser a preocupação de todos os brasileiros.
Preocupação com as obras não só dos aeroportos. É
inadmissível que estejamos tão próximos de um evento
como esse e ainda estejamos debatendo o que fazer e
como fazer com os nossos aeroportos. Estamos discutindo ainda o que fazer com as nossas arenas, os nossos estádios. Hoje mesmo, eu estava lendo sobre São
Paulo, sobre as confusões todas armadas. Quer dizer,
estamos com problemas sérios nessa área. Estamos
com problemas ainda na infraestrutura necessária para
receber o ﬂuxo de pessoas que vamos receber numa
Copa do Mundo e numa Olimpíada. Portanto, a ideia
que se tem é essa ideia de desarrumação. Não há mão
forte dando rumo para as coisas saírem corretamente,
como devem sair, para tranquilidade de todos. Acredito
que há que se chegar a um acordo não só na Infraero – acho que o aparelhamento do Estado está sendo
visto – mas em relação a um conjunto de ações que
têm de ser feitas com celeridade, com competência, e
mostrar ao País que não somos um País que não tem
condições de receber uma Copa do Mundo. Lutamos
para isso. Conseguimos. Conseguimos as Olimpíadas.
Ótimo! Mas temos que dar garantia ao mundo de que
temos competência para sediá-las. Sem isso ﬁcaria
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ruim para o nosso País. Vamos sair pequenos se não
conseguirmos transpor esses problemas como V. Exª
colocou aqui. Todo mundo diz que o Aeroporto de Vitória é um dos piores do País, infelizmente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Não um dos piores; é o pior, segundo o Ipea.
A Srª Marisa Serrano (Bloco/PSDB – MS) –
Então, mais uma razão para que todos os olhares se
voltem para melhorar ou para refazer aquilo que, hoje,
não existe.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– A nossa situação é tão complexa e tão grave que,
quando o Vice-Governador, ao lado do Ex-Governador
Paulo Hartung... Chegamos a solicitar ao Governo Federal que nos transferissem em delegação por concessão o aeroporto, para que pudéssemos concluir essa
obra e para que pudéssemos encontrar uma parceria
com o setor privado, sim, porque a concessão dá certo
em muitos lugares do mundo.
Em bom tempo, a nossa Presidente já anunciou
que esse é o caminho que estaremos ﬁrmando em
muitos aeroportos brasileiros, porque não importa a
cor do gato, mas que o gato cace o rato, porque tarifas
nós pagamos à Infraero, que não retorna em qualidade,
em excelência os seus serviços. O que o usuário quer
são estruturas que funcionem, que garantam conforto
e segurança.
Imaginem que chegamos a esse nível! Infelizmente, não conseguimos apoio do Governo Federal para
que pudéssemos assumir a responsabilidade dessa
obra no período em que estivemos no governo.
A Srª Marisa Serrano (Bloco/PSDB – MS) – Para
terminar, numa época em que o brasileiro está andando mais de avião. A gente se gaba disso, a gente ﬁca
feliz com isso. Temos as classes C e D participando
ativamente do progresso nacional, usufruindo daquilo
que temos de bom no País, e não é justo que a gente
morra na praia, porque não temos competência para
resolver questões como essa. Parabenizo V. Exª e espero que consiga o seu resultado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Muito obrigado a V. Exª pelas contribuições.
Ouço, com prazer, o nosso querido Senador
Wellington, nosso Ex-Governador do Piauí, que fez
e deixou um legado extraordinário de mudança e de
transformação naquele queridíssimo Estado.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu que
agradeço a V. Exª e a parabenizo também pela forma
tão precisa com que traz esse tema, tenho certeza,
muito caro ao povo capixaba. Com certeza, esse é um
tema, como lembrou o Senador Paim, que volta à pauta e ao qual nos somamos. Também vivemos nossas
angústias em relação ao Aeroporto de Teresina. Com
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certeza, vamos estar com V. Exª aqui, nessa luta. Mas
eu queria apenas fazer uma sugestão; na verdade, não
com relação ao aeroporto – com o aeroporto, conte
com o nosso apoio –, mas em relação à reforma, ao
projeto. Quero também parabenizá-lo pela forma ousada como apresenta alternativas. Creio que, por ser
esse um tema de interesse de todos os Parlamentares, todos que fazem esta Casa, acho que precisaria
haver um momento em que V. Exª – quem sabe, em
uma quarta-feira, combinando com o Presidente Sarney – ﬁzesse uma apresentação para todos nós, Senadores, para termos um debate em que V. Exª possa
apresentar. O resultado desse trabalho sei que vai caber à Mesa encaminhar, mas, certamente, trata-se de
um tema que interessa a todos os Parlamentares. Ou
em uma das comissões ou aqui, no plenário, a gente
pode ter esse momento de, quem sabe, ainda contribuir, de alguma forma, para esse belo trabalho que V.
Exª realizou. Muito obrigado!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Com certeza, essa oportunidade seria para mim não
apenas um prazer, mas um privilégio, porque o Senado não pertence a nenhum de nós, individualmente. O
Senado é parte de um esforço coletivo compartilhado,
até porque muito mais importante do que qualquer um
de nós, individualmente ou em conjunto, é a instituição. Nós passamos. A instituição continua dando sua
contribuição.
O Senado tem dado, em momentos decisivos
do País, contribuições extraordinárias. Então, para
mim será um privilégio se pudermos organizar uma
conversa, um diálogo em que eu possa explicar, detalhar, fundamentar tudo o que estamos propondo à
deliberação do conjunto dos Srs. Senadores, para que
todos possam ter a certeza, a convicção que tenho,
até porque, no limite, o que ﬁzemos, Senador Paim, foi
acolher as recomendações da Fundação Getúlio Vargas, que foi contratada pelo Senado da República para
oferecer subsídios, fundamentos, elementos, caminhos
que pudessem oxigenar a nossa instituição; caminhos
e alternativas que pudessem, quem sabe, reinventar a
nossa instituição, como muitas organizações ﬁzeram
ao longo de sua caminhada.
A contribuição de V. Exª é muito bem-vinda. Vamos solicitar, portanto, ao Senador Sarney, nosso Presidente que tenhamos esta oportunidade de um debate
mais amplo, mais aprofundado, muito franco, em que
as questões possam ser colocadas diretamente, até
porque estamos tratando de coisa pública, que tem de
ser tratada com transparência.
Imagine, Senador Wellington, ainda na questão
do aeroporto – e já encerro para que possamos ouvir
o Senador Marcelo, a quem agradeço pela oportuni-
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dade que me deu de fazer este rodízio, esta permuta
-, que quando tomei conhecimento da Medida Provisória nº 521, que incorpora à gestão e à governança
pública a contratação diferenciada de obras públicas,
expediente utilizado em muitos países,...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Fora do microfone.) – ... o nosso desespero foi tanto,
Senador Jayme Campos, lá no Espírito Santo, a nossa
angústia foi tanta pela falta de conclusão do aeroporto
de Vitória, que cheguei a escrever uma correspondência
para a Presidente Dilma, solicitando que o aeroporto
de Vitória fosse relacionado entre os aeroportos que
pudessem ser contratados pelo regime diferenciado,
pela celeridade, pela velocidade, pela importância e
pela dívida que a União, a Federação tem com meu
Estado e os capixabas.
Esse é o desabafo que faço nesta noite, em nome
dos capixabas, porque julgo estar aqui para defender
o Espírito Santo, mas não para pedir privilégios. Não
é privilégio o que estamos pedindo: é justiça pela contribuição que o meu Estado tem dado, é justiça pela
contribuição que os capixabas têm dado para o desenvolvimento nacional.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – O próximo orador é o Senador Crivella, pela
Liderança do seu partido.
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Eu gostaria de fazer um apelo aos Senadores,
porque todos estão inscritos e querem falar. São 20
horas e 10 minutos e eu gostaria de saber se podemos fazer um acordo para que todos utilizem o tempo
de dez minutos
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Fora
do microfone.) – Tem meu apoio, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª faz acordo, Senador Crivella, que está
na tribuna?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, meu tempo pode ser de cinco minutos
e passarei os outros cinco para o Senador Jayme.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Com a palavra V. Exª, Senadora.
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Eu gostaria que constasse na mesa o meu voto de
acordo com o meu Partido, nas votações desta tarde.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Mesa acata a propositura de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, pela ordem.
O Senador Crivella, antes de assumir a tribuna,
disse-me que cinco minutos seriam suﬁcientes para
ele. Ou seja, V. Exª deu dez minutos, e eu acho que
cinco minutos para cada um é suﬁciente para fazermos
o nosso pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Além de Senador, um bispo fala muito e bem.
V. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, nós discutimos, no Senado Federal, o
PLC nº 122, que objetiva punir os crimes motivados
por orientação sexual.
Homem do meu tempo, não sou estranho às inﬂuências do mal e do bem que perpassam o ar. Numa
época de lassidão e violência, de hostilidade e fraqueza, de agressão e anarquia nas coisas e nas ideias,
a sociedade, por se recobrar, precisa de debate, da
compreensão e da conciliação. Sãos as virtudes da boa
vontade e do coração que salvam nestes momentos
de transes. Quem me dera saber exprimir, neste momento, o que eu desejaria.
Mas, como cristão, nos princípios e na independência, na temperança e na correção, açoitado por
viver em um mundo ao qual não pertenço, mas, na unidade e devoção, que converte em santuário a família
e que só compreende a vida pública como expressão
do idealismo, da renúncia, da ﬁdelidade e da honra,
sinto-me no dever de uma palavra: não somos nós, os
que creem em Deus, nem nunca fomos, nem jamais
seremos os intolerantes, os irascíveis, os obstinados
e os arrogantes, nem tampouco os pessimistas, os
sombrios, os mordazes, os invejosos e os revoltados.
Não julgamos. Jamais condenamos. Somos da paz
e a única guerra que combatemos é a guerra contra
nós mesmos, imortalizada nas palavras de Cristo, que
desvendou o enigma das Escrituras explicando que é
mais forte quem domina a si mesmo que aquele que
conquista uma cidade e que a pior das batalhas se
vence dando a outra face.
Os meios de comunicação incendeiam os corações e as mentes, atiçando com palavras de ordem
um iminente conﬂito. Homens públicos de ocasião,
sem princípios e sem valores, plantonistas do interesse próprio, metamorfoses do oportunismo vulgar, se
arvoram nas primeiras ﬁlas do partido do mercado, em
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que a lei é escrita apenas por interesses, pela força
dos que podem mais.
Essa guerra não me interessa. Somos da bondade, do argumento, da brisa que traz a paz e, sobretudo,
do amor, mas do amor sem ﬁngimento, sem mentira,
sem mácula e sem hipocrisia.
Não podemos aceitar que o combustível incontrolável dos ódios e das paixões faça o debate do PLC
nº 122 tomar o rumo dos tufões, que passam e deixam
atrás de si um rastro de destruição, de antagonismos
e de conﬂitos.
Quero trazer, nesta hora, o lenitivo que suaviza,
consola e acalma. Quero dizer que, mais do que ninguém no Brasil, os cristãos repudiam a violência sob
qualquer forma, inclusive contra os homossexuais; repelem a discriminação e o preconceito e se recusam a
fazer parte da ira insana dos sectários e da intolerância
bruta, cruel e fria dos fanáticos. Mas os cristãos defendem, também, o direito de expressarem, de maneira
pacíﬁca, suas convicções milenares de concepção da
família e da sua sagrada função social na preservação
da Humanidade.
Os cristãos defendem e não abrem mão da livre expressão da fé, sem obrigar e sem constranger
ninguém. E, ao fazerem isso, o fazem de consciência
imaculada, como faz um bom amigo. Amigo aconselha, amigo se mete, amigo se importa. E amigo é palavra que a gente conhece na hora em que a gente
precisa. É aí que se vê quem atende no meio da noite,
quem ﬁca do lado e olha nos olhos e diz a verdade
sem ofender.
O cristão é esse amigo, e é o Evangelho que
traz na alma. E o Evangelho que traz na alma são as
boas novas. Ele não é da acusação que humilha, da
ameaça que intimida, nem do ódio que destrói. É da
misericórdia e da compaixão. É não esmagar a cana
quebrada e não apagar a torcida que fumega. É do
amor incondicional e eterno que tudo espera, tudo
sofre, tudo suporta e tudo crê.
É assim que os cristãos do Brasil, para serem
dignos de Deus, constroem a paz e pregam seus valores sem desprezar o valor dos outros.
Devem-se calar? Devem sofrer a lei da mordaça?
Devem ser censurados e estigmatizados? Desprezados
e ridicularizados, subalternizados? Mas por quê? Por
serem sinceros e expressarem o que pensam, com o
único sentido de tentar ajudar e mostrar um caminho
que estão convencidos ser melhor? Não! Isso não é
bom para ninguém.
Podemos, talvez, nunca alcançar a unanimidade.
Cada um tem suas convicções, sua crença, sua concepção de mundo, sua visão de presente, sua projeção
do futuro, mas somos brasileiros na geograﬁa da nossa
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gênese, nos acidentes imprevisíveis e misteriosos da
nossa formação histórica e comum, nos símbolos telúricos que vincam a nossa índole e a nossa vocação.
Somos todos brasileiros e o Brasil somos nós.
Erram os que semeiam contendas e jogam uns contra os outros para faturar no espetáculo melancólico
das ofensas mútuas, do repugnante circo dos horrores, onde quem ganha é quem xinga mais alto e quem
proclama a ofensa mais cruel.
Por ser contra isso e não aceitar o papel medíocre
que a história reserva aos iracundos, como forma de
contribuir para o debate, apresentei aos meus Colegas,
Srs. Senadores, aos Srs. Deputados que acompanham
mais de perto essa polêmica, ao Sr. Secretário-Geral
da CNBB, a diversos pastores evangélicos, ao Presidente do Senado Federal, aos Líderes da Maioria e
da Minoria nesta Casa, a Exmª Srª Relatora que, por
sua vez, se incumbiu de discutir com associações,
movimentos, frentes e demais entidades da militância
política dos homossexuais, um projeto substitutivo que
criminaliza a violência, o preconceito e a discriminação
sem agredir o direito sagrado de sacerdotes, de pastores, de padres, de ministros, de homens de conﬁssão
religiosa e até aqueles que não são de expressarem
o seu pensamento e até de dizerem que o homossexualismo é pecado, é antinatural, sem ofender, sem
criar com isso qualquer tipo de incitação ao ódio ou de
violência que cause assassinatos ou lesões corporais.
É assim que queremos construir um entendimento, na
aﬁrmação convicta e serena de que conter e punir a
violência é também missão da religião e de todos os
cidadãos de boa vontade deste País.
Sr. Presidente, ao concluir, quero dizer que estamos construindo no Senado Federal, com todas as
forças, com todos os pensamentos, já que o PLC nº 122
naufragou; o PLC nº 122 não consegue ser aprovado
e não conseguirá, porque quer dar direitos destruindo
outros, que são cláusulas pétreas da Constituição, um
novo projeto, uma nova lei. Espero, assim, podermos
acalmar os ânimos e trazer de novo aquele sentimento da verdadeira cristandade, que é de pregar contra
a violência, que é de pregar contra qualquer tipo de
discriminação e preconceito sem com isso, de maneira
alguma, tirar os direitos daqueles que pensam diferente
de expressar a sua fé.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. João Pedro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador João Pedro.
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V. Exª dispõe do tempo conciliado por V. Exª.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, dez minutos.
Sr. Presidente, não poderia deixar de me manifestar sobre a entrevista coletiva concedida pela Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, hoje, sobre o
desmatamento na Amazônia, Sr. Presidente, entrevista
coletiva que teve também a participação do Ministro de
Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante.
Sr. Presidente, o Congresso, a sociedade brasileira vêm travando um debate sobre o Código Florestal,
debate que é extremamente denso no Brasil. Espero
que a Câmara aprofunde e construa um projeto que seja
para o Brasil, para o futuro do Brasil, para o presente
e para o futuro da humanidade, uma lei propositiva,
uma lei moderna sobre o Código Florestal.
Eu quero deslocar, evidentemente desse episódio
lamentável, Senador Wellington, Senador Jayme, que
é ex-Governador, Prefeito, Senador de Mato Grosso,
e de forma alguma quero generalizar esse comportamento que se dá na Amazônia, mas, nesse momento,
com maior presença neste Estado importante que compõe a Amazônia, que é o Mato Grosso. Eu não quero
generalizar essa prática, porque é prática de um setor
ou de um segmento muito pequeno.
Justamente nesse contexto de se discutir o Código Florestal, de se discutir os biomas brasileiros, a
Ministra do Meio Ambiente chama a atenção do Brasil
e monta um “gabinete de crise” por conta de 1.848 km2
de desmatamento nesses últimos 12 meses, fundamentalmente nesses últimos quatro meses, precisamente
o desmatamento localizado pelo sistema de satélite
ali em Mato Grosso.
Não podemos concordar com esse tipo de comportamento. Então, o “gabinete de crise” foi montado
com a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, de técnicos do Ibama para coibir uma prática criminosa, uma prática irresponsável, uma prática
que envergonha os brasileiros que têm consciência da
importância da produção de grãos, mas também da
importância da ﬂoresta em pé.
Nós não podemos fazer economia, nós não podemos tratar a natureza sem regras, sem normas,
sem uma estratégia para o presente e para o futuro
do Brasil. Então, o Estado brasileiro não pode deixar
de coibir, com ﬁrmeza, esse tipo de prática, esse tipo
de ação de terra arrasada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesse contexto do debate sobre o Código Florestal não são os
Parlamentares, mas as instituições da ciência que têm
chamado a atenção para a importância de tratarmos
de forma diferenciada os biomas brasileiros. Quem
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está dizendo isso não é a política; quem está dizendo
isso é a ciência, são instituições importantes que estão
pesquisando, estudando o papel da natureza desses
biomas brasileiros.
Eu não defendo a intocabilidade da nossa ﬂoresta, mas defendo que possamos construir não só
as políticas, não só o Código Florestal, mas as ações
para os nossos biomas com muita responsabilidade.
Nós temos que fugir do pragmatismo e construir políticas para o presente, mas para o futuro das nossas
gerações.
A esse debate do Código Florestal nós temos que
acrescentar um elemento, que é a questão ética. Nós
temos de fazer, construir, aprovar um código ﬂorestal
com compromisso ético, ou seja, com as gerações que
ainda nem nasceram, Sr. Presidente. Nós temos que
deixar um Brasil com a sua ﬂoresta, com os seus biomas, com os microbiomas, com as suas bacias, com
os nossos rios, com os nossos lagos, com os igarapés,
com as fontes preservadas. Nós não temos o direito
de destruir esse bem público, esse bem da natureza,
para as gerações que ainda nem nasceram!
Eu ouço aqui: “Mas os países criticam e não o
ﬁzeram?” É evidente que temos de criticar a Europa,
os Estados Unidos. Mas nem por isso nós temos de
fazer o que a velha Europa fez, o que os Estados Unidos ﬁzeram com os seus índios, com as suas ﬂorestas.
Nós temos que ser propositivos e assumir a liderança
mundial em defender o meio ambiente, em defender a
ﬂoresta, em compatibilizar desenvolvimento, produção
de grãos, produção do leite, produção de carne, produção da indústria, compatibilizando o que a ciência
oferece, e já! A ciência já oferece ferramentas para não
destruirmos a natureza, a nossa Amazônia.
Nós precisamos mudar essa cabeça do século
XIX, de achar que temos de derrubar para produzir.
Nós temos que encontrar esse ponto da ﬂoresta em
pé, da água límpida e do campo produzindo. Nós temos que encontrar isso com calma.
Por isso, quero aplaudir a iniciativa da Ministra
Izabella Teixeira de não tergiversar, de não vacilar e
criar esse comitê, esse gabinete de crise, para enfrentar
e diminuir essa queimada, essa derrubada no Estado
de V. Exª. Sei que V. Exª não concorda, mas quero aqui
reﬂetir, com indignação, esse tipo de comportamento
de fazer derrubadas de forma ilegal, de queimar a ﬂoresta de forma ilegal.
Concedo um aparte a V. Exª e tenho dois minutos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Agradeço a V. Exª, Senador João Pedro, mas não poderia
deixar de fazer uma pequena intervenção diante, naturalmente, das declarações e, acima de tudo, do que

MAIO 2011
17300

Quinta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

se propaga na imprensa nacional, sobretudo do Estado de Mato Grosso. Primeiro, as informações, quero
crer, não são precisas, até porque os instrumentos e
as ferramentas que o Governo Federal tem na mão são
duvidosas, que é o caso do Deter e o caso do Prodes.
Lamentavelmente – V. Exª tem conhecimento –, até há
pouco tempo, os dados que forneciam ao Inpe não retratavam a verdade. Por exemplo, em plena chuva ou
na época do frio, a camada que existe não consegue
atingir, naturalmente, onde há derrubada nova, em que,
às vezes, está se fazendo uma roçada. Por outro lado,
não estou aqui para defender se houve desmatamento ou não houve. Se houve desmatamento de forma
ilegal, tem que ser penalizado. Agora, não podemos,
em hipótese alguma, Senador João Pedro, V. Exª que
é um democrata, forjado pela vontade do povo do seu
Estado do Amazonas, sempre defensor, naturalmente,
da classe trabalhadora... Todas as vezes em que acontece um fato como esse, a primeira coisa que chega
lá é a Força Nacional, a Polícia Federal, a Sema do
Estado e o Ibama, cometendo muitas vezes injustiças
com pessoas que trabalham dentro da legalidade. Por
outro lado, estamos discutindo o Código Florestal. O
que me chamou a atenção dessa...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Já vou
concluir. Mas, se V. Exª me permite, o que me chamou
muito a atenção é que só agora, em que se discute o
Código Florestal, que já está sendo praticamente discutido no plenário da Câmara para ser votado, é que
veio essa denúncia. Ora, para se derrubarem, como
V. Exª disse, 1.800 Km², não é pouca coisa não, Senador João Pedro. É muita terra; 1.800 Km² de desmatamento é muita terra. Eu, particularmente, vou
naquele Estado...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Quase
toda a Amazônia; não é só Mato Grosso.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Mas
em Mato Grosso parece que é 843...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Isso,
70% no Estado de Mato Grosso.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu
vi em um jornal nacional de hoje. Eu não acredito. O
que está acontecendo, Senador João Pedro, é talvez
uma forma de fazer com que o Código Florestal não
seja aprovado como está hoje – a primeira versão, a
segunda versão... E já discuti no plenário que há realmente uma conspiração, se assim posso chamar, em
relação ao relatório do Deputado Aldo Rebelo. Por sinal,
eu imagino que, se não fosse o Deputado Aldo Rebelo
o Relator dessa matéria, estaríamos, com certeza, entregando o Brasil. O que há são interesses internacio-
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nais para que nós não tenhamos aqui a oportunidade
de preservar o meio ambiente nacional. Nós defendemos, com certeza, a preservação, mas principalmente de forma compatibilizada. Sobretudo, precisamos,
Senador João Pedro, de políticas públicas. Onde há os
maiores desmatamentos é nos próprios assentamentos. V. Exª tem conhecimento, estava aqui nesta Casa
quando aqui foi aprovada uma medida provisória para
regularização fundiária de 62 milhões de hectares na
Amazônia. Lamentavelmente, Senador João Pedro,
até agora não foi regularizado sequer meio milhão de
hectares. Então, falta de políticas públicas para iniciar
a conversa; segundo, tenho a certeza...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) –...de
que nós vamos acabar com tudo isso com a aprovação do Código Florestal. Eu não tenho dúvida. Se de
fato aconteceu, tem que ser penalizado. Tenho a maior
admiração por V. Exª, porque sei da sua luta, da sua
militância. Mas são a Polícia Federal, o Ibama, a Força Nacional e o Exército coagindo muitas vezes pais
de família sérios, trabalhadores; temos de deixar. Isso
seria lá atrás. Se fosse na década de 70, no governo
militar, tudo bem! Eu não sou dessa época. Eu não
concordo com o uso da força policial, da força federal.
Muito pelo contrário. O que o Governo tem de fazer
são boas campanhas, mostrando a importância da
preservação; que podemos produzir compatibilizando
o desenvolvimento com a preservação ambiental. Não
são só as riquezas de hoje, mas das futuras gerações.
O Brasil é o País que mais preserva no Planeta! V. Exª
sabe disso. São 62% de cobertura vegetal, enquanto
na Europa não há sequer um ou dois hectares...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu
quero dizer a V. Exª que sou solidário em parte com o
seu discurso. Agora, não posso concordar, em hipótese alguma, que o Mato Grosso seja divulgado dessa
forma. Pelo contrário, temos dado muitas alegrias ao
Brasil. Temos uma agricultura tecniﬁcada, uma agricultura altamente produtiva. O que se percebe lá é boa
vontade da sociedade. Produzimos, mas preservamos.
Agora, por outro lado, se houver culpados, se houver
pessoas ao arrepio da lei, elas têm que ser penalizadas. Mas não podemos, como bons brasileiros, Senador João Pedro, desta feita, aceitar as interferências
internacionais. O que está havendo nesse debate são
grandes interferências internacionais, e não podemos
concordar com isso. Temos de lutar pelos interesses
do povo brasileiro, porque a terra nada mais é do que
um bem social, e é um bem do povo brasileiro. Muito
obrigado, Senador.
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente, V. Exª me concede um minuto? Foi com prazer
que concedi o aparte...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Mais um minuto e meio para V. Exª.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mas o
nosso querido Senador levou seis minutos, e eu queria fazer em dez.
Senador Jayme Campos, V. Exª fez um aparte, e
é evidente que abre um debate grande.
Primeiro: eu sinceramente discordo desse interesse internacional, acho que o interesse é nosso. Dois:
é dever, a Ministra vai prevaricar se não adotar providências duras. E não são providências duras contra
o Mato Grosso, mas contra quem está descumprindo
regras vigentes no País.
É evidente que nós temos de deslocar esse episódio do debate sobre o Código Florestal. O Código
é bem-vindo, agora, na dúvida, eu ﬁco com o satélite
Deter, que detecta essas queimadas.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª já está satisfeito, Senador Jayme?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Não, eu quero fazer uso da palavra!
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Então, V. Exª dispõe do tempo que V.
Exª propôs.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, pode ter certeza de que vou ser o
mais rápido possível.
Eu queria fazer um debate mais amplo com o
Senador João Pedro, até para, de fato, esclarecermos tudo isso. Não podemos em hipótese alguma,
como Senador do Mato Grosso, permitir que ﬁquem
expondo nosso Estado perante a imprensa nacional.
Se estiver de fato acontecendo de forma isolada, têm
de ser tomadas as providências em relação ao tão falado e decantado desmatamento da Amazônia. Para
mim, tudo isso é uma farsa. Lamentavelmente, só estão
acontecendo essas denúncias agora porque se está
discutindo o Código Florestal na Câmara, que virá aqui
para o Senado. Portanto, eu acho que não podemos,
em hipótese alguma, penalizar o Estado em função
de fatos que estão acontecendo de forma isolada, Senador Armando – não é de forma escancarada esse
desmatamento, não acredito nisso não.
No Mato Grosso hoje há a consciência de que
nós temos de preservar. Nós temos de compatibilizar
o desenvolvimento e, naturalmente, a preservação
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ambiental, disso está consciente toda a sociedade
brasileira.
Lá para fora já aconteceu, não é? Tanto é verdade que o próprio Deputado Aldo Rebelo, com a sua
vasta experiência – sobretudo pelo conhecimento que
acumulou nessa área após todas as audiências públicas que realizou no Mato Grosso e até fora do Brasil
para ver, de fato, como funciona a questão ambiental
–, nos trouxe informações e dados estatísticos que
nos deixaram até perplexos: o Brasil é o Estado que
mais preserva. Lamentavelmente, o que se vê são interesses externos, ou seja, não conseguem competir
conosco.
Vou dar só um exemplo, Senador Armando: nós
produzimos soja a mil e seiscentos quilômetros do porto
de Paranaguá. Nós conseguimos chegar ao porto de
Paranaguá em estradas precárias, sem nenhuma logística, e competir com os americanos lá fora, competir
com os europeus, praticando preços menores e com
uma soja de melhor qualidade – em função, naturalmente, das terras apropriadas, do clima favorável.
Infelizmente nós não temos logística, e não temos uma política de governo compatível com a nossa
realidade, contudo nós somos mais competitivos.
Nesse caso, V. Exª pode saber que há interesse
internacional. Não é só a soja: há também o nosso etanol aqui. Vergonhosamente, há poucos dias, o Governo
brasileiro estava importando etanol dos Estados Unidos.
Nós temos terras em abundância, terras para as quais
precisamos apenas de regras e de segurança jurídica
para produzir mais. No caso do etanol, se tivéssemos
isso, nós seríamos competitivos em qualquer parte do
planeta, exportaríamos o nosso etanol e ajudaríamos
a diminuir a poluição no mundo.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz aqui é o desejo
de falar sobre a nossa Comissão de Assuntos Sociais.
Hoje o Ministro Garibaldi Alves esteve lá, nos honrou
sobremaneira, e eu tinha de falar um pouco sobre a
sua visita à nossa comissão.
A Comissão de Assuntos Sociais recebeu, na
manhã de hoje, a honrosa visita de nosso querido
Ministro Garibaldi Alves Filho, que, de forma clara,
paciente e minuciosa, nos expôs a situação atual, os
planos, metas, problemas e desaﬁos enfrentados pela
Previdência Social brasileira.
Sua Excelência discorreu acerca dos progressos
e diﬁculdades de sua pasta, apresentando números
pertinentes à evolução e importância de nosso sistema previdenciário.
Dentre os principais gargalos apontados pelo
Ministro, destacam-se: a excessiva liberalidade na
concessão de pensões a viúvas jovens e outros dependentes; a universalização imposta pela Constitui-
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ção de 1988 que determinou repentina concessão de
benefícios ao trabalhador rural; o desequilíbrio entre
as aposentadorias do setor público e as do setor privado; o gigantesco passivo constituído pelas dividas não
cobradas; a ainda insuﬁciente ﬁscalização para inibir
fraudes; o baixo controle sobre beneﬁciários incapacitados; o fraco desempenho das perícias medicas; e a
deﬁciência nos quadro funcionais do Ministério, dentre
outras preocupações.
Com ênfase especial no fator previdenciário e nas
alternativas para debelar seus efeitos inesperados, as
discussões e questionamentos suscitados na audiência pública de hoje certamente aprofundam importantes debates e trazem à baila algumas reﬂexões sobre
a indispensável valorização e acompanhamento das
estruturas hoje vigentes na regulação da Previdência,
tanto na oﬁcial quanto na complementar.
A propósito desse tema, tivemos a oportunidade
de indagar do Ministro o porquê de o órgão encarregado
de ﬁscalizar e normatizar as entidades de previdência
privada no Brasil ser uma autarquia subordinada ao
Ministério e não uma agência reguladora.
Na Previc – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, criada no ﬁnal de 2009 pelo
então Presidente Lula, seus dirigentes são nomeados
sem a aprovação do Senado Federal, razão pela qual
apresentei a esta Casa, na semana passada, o PLS
nº 231, de 2011.
Conforme já tive oportunidade de dizer neste plenário, a Previc, por não ser agência, não se submete às
disposições aplicáveis a esta, fugindo especialmente
aos ditames da austeridade da Lei nº 9.986, de 2000.
Por isso, o órgão não tem autonomia de gestão; a deﬁnição do quadro funcional e o cumprimento de metas estão sujeitos a ingerências partidárias, havendo
extrema vulnerabilidade em sua direção, que não se
obriga a critérios técnicos e depende de escolha política, sem o crivo do Legislativo.
Assim como eu, durante a audiência, alguns Senadores também questionaram o Ministro, por considerarem que a importância da Previc – ao ter sob seu
controle fundos de pensão que administram um patrimônio superior a meio trilhão de reais, que movimentam quase 1/5 de nosso PIB – recomenda maior rigor
na escolha de seus dirigentes e na independência de
sua gestão.
Nesse sentido, o nosso caro Ministro comprometeu-se a analisar os termos de nosso projeto, cujo teor
ainda desconhecia, assim como a veriﬁcar as possibilidades de cooperar com o Congresso no aprimoramento
da legislação, incluindo o exame de nossa sugestão
de transformar a atual Previc em agência reguladora,
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o que, a nosso ver, lhe daria mais austeridade, autonomia, transparência e eﬁcácia.
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, está para a saúde assim como a Previc está para
a Previdência.
Sua estrutura e suas atribuições são nitidamente semelhantes, respeitados os setores a que se destinam, e não vemos razões para uma ser agência e
outra não.
As relações da ANS para com os seguros particulares de saúde, ou planos de saúde, são muito
similares àquelas da Previc para com os seguros de
previdência, ou fundos de pensão.
O debate em torno dessa questão torna-se tanto
mais oportuno quanto crescem, cada vez mais, as demandas pelo fortalecimento do sistema previdenciário
complementar.
Isso porque, além da ﬂagrante necessidade de
salvaguardas estatais contra o colapso do sistema
público, o Governo Federal empenha-se, segundo
nos informa o Ministro, na aprovação do PL nº 192,
de 2007, que ora tramita na Comissão de Trabalho,
de Administração e de Serviço Público da Câmara
dos Deputados.
Segundo essa proposição, o teto de aposentadoria dos servidores públicos seria equiparado ao do
Regime Geral da Previdência Social, que hoje não chega a R$3.700,00, e o que ultrapassar esse valor ﬁcaria
por conta de um fundo de pensão. Isto é, o servidor
teria de partir para a previdência privada, de modo a
complementar o valor da sua aposentadoria paga pela
previdência oﬁcial.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao
conclamar os nobres colegas a um exame mais cauteloso dessa matéria, esperamos estar contribuindo para
seu avanço, bem como para o aperfeiçoamento dos
recursos legais e institucionais que haverão um dia de
nos levar a um país que respeite a dignidade dos trabalhadores, garantindo-lhes, ao ﬁm de suas atividades
laborais, o direito a uma remuneração mais justa e a
uma vida de mais qualidade, conforto e segurança.
Todos nós nos aposentaremos um dia.
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Estou já concluindo, Sr. Presidente.
Todos nós nos aposentaremos um dia. O reconhecimento aos inativos, pelos anos de produtividade
e pelo quanto contribuíram para a riqueza nacional, é
obrigação do Estado, é dever da nossa sociedade.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero, desta feita,
dizer que nós temos que fazer com que a Previc também seja transformada numa agência, para que seja
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como a ANS, nesse caso ﬁscalizando também o fundo
da Previdência Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Jayme Campos.
Com a palavra o Senador Armando Monteiro, do
Estado de Pernambuco. O Nordeste está falando.
V. Exª tem dez minutos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à
tribuna fazer um registro com pesar.
Hoje a Folha de S.Paulo traz uma matéria que
corresponde à divulgação do novo ranking da competitividade global. Lamentavelmente, o Brasil perde
posições nesse ranking da competitividade global.
Uma instituição de grande credibilidade internacional
suíça, em parceria com a nossa Fundação Dom Cabral, considerando vários fatores que determinam essa
avaliação da competitividade, conclui que o Brasil vem
perdendo posições.
Essa avaliação inclui uma amostra de 59 países,
e o Brasil, pasmem, ocupa a 44ª posição. Fomos ultrapassados, em relação à avaliação anterior, pelo México, Peru, Itália, Filipinas, Turquia e Emirados Árabes.
Colocamo-nos na 4ª posição na América Latina.
E tudo isso faz com que voltemos a discutir hoje
aqui na tribuna a necessidade de o País dar um sentido de urgência ao enfrentamento da chamada agenda
pró-competividade.
Isso nos coloca a necessidade de discutir aperfeiçoamentos no Sistema Tributário Nacional, de reduzir
a burocracia, de buscar um novo arranjo macroeconômico que não contribua para essa sobrevalorização da
nossa moeda e que permita, através desse rearranjo
macroeconômico, que o Brasil crie condições para
que tenhamos uma taxa de juros que possa convergir para as taxas de juros hoje vigorantes nos países
emergentes.
Eu disse ontem nesta tribuna que o tempo político
tem que se ajustar às pressões do tempo econômico.
O mundo não vai ﬁcar esperando que o Brasil resolva
os seus problemas sistêmicos e estruturais. Poderá ser
tarde e nós podemos, ao ﬁnal, descobrir que o Brasil
perdeu posição no contexto internacional, espaço no
comércio internacional porque o Brasil está efetivamente atrasado no enfrentamento dessa agenda.

MAIO17303
2011

Quinta-feira 19

Temos baixa produtividade, se ﬁzermos uma
avaliação considerando os países emergentes, e o
chamado custo-Brasil, que representa um conjunto
de ineﬁciências sistêmicas que não foram resolvidas
nos últimos anos.
Por isso, a criação pela Presidente Dilma de uma
câmara de políticas de gestão, desempenho e competitividade é algo que entendemos como extremamente
oportuno, fazer com que uma câmara que tem uma
participação expressiva de representantes do setor
privado possa levar diretamente à Presidência da República uma agenda que permita que o Brasil avance
na gestão pública e que enfrente efetivamente essa
agenda pró-competitividade.
Para se ter uma ideia, nessa avaliação, o Brasil
é um dos países que ostenta uma maior diferença entre os padrões de eﬁciência privada e governamental,
ou seja, infelizmente a gestão pública do Brasil ainda
apresenta um desempenho que não é nem de longe
compatível com a importância que o Brasil adquire
hoje no cenário global.
Precisamos de incorporar conceitos de eﬁciência,
de produtividade, para que o Brasil crie um ambiente
propício à elevação da produtividade global. Podemos
ter, em algumas áreas do setor privado, uma melhor
eﬁciência, mas, quando consideramos no conjunto, o
Brasil ainda tem lamentavelmente um padrão que está
aquém do que precisamos.
Então, o Senado da República tem que discutir essa questão que envolve ainda necessidade de
enfrentar uma agenda de reformas microeconômicas
que propicie também uma melhoria do ambiente de
negócios no Brasil. Há uma série de questões que
estão na pauta do Congresso Nacional e que continuam pendentes: alguns marcos regulatórios que ainda
não foram deﬁnidos, a questão da reestruturação do
sistema de defesa da concorrência, o novo papel das
agências reguladoras.
Felizmente hoje o Senado da República dá um
passo importante, quando aprova o Cadastro Positivo
que se vai traduzir, estou certo, em uma redução dos
spreads bancários. Hoje discutimos essa questão. Não
é possível, não é aceitável que o Brasil conviva com
spreads nesse nível.
Meu caro Presidente, Senador João Pedro, muito se tem dito sobre o crédito consignado que, por
exemplo, no crédito consignado, as taxas de juros são
baixas. É o contrário. Como, em operações que não
envolvem qualquer risco para a instituição ﬁnanceira,
nós podemos ainda conviver com taxas de juros reais
superiores a 20% ao ano?
Então, o Brasil precisa efetivamente enfrentar essa
agenda, que é impostergável, sob pena de perdermos
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o bonde e, sobretudo, de adiarmos uma posição de
maior protagonismo que o Brasil merece ter no cenário
internacional, mercê de uma série de condições naturais, estruturais de que o Brasil dispõe, sobretudo pela
dotação de recursos extraordinária que o Brasil tem.
V. Exª falava há pouco sobre essas questões do desmatamento. Veja que paradoxo: um País que tem um patrimônio, uma biodiversidade fantástica, ao mesmo tempo
um imenso potencial agrícola, uma agricultura moderna,
uma agricultura que ganha escala, uma agricultura que
já ostenta padrões de produtividade extraordinários, no
entanto, quanto à logística, meu caro Senador Wellington
Dias, quanto à competitividade, quando se coloca fora da
fazenda, fora da unidade de produção, o Brasil perde fantasticamente com custos de transporte, de logística, que
são absolutamente inaceitáveis.
E não podemos também deixar, meu caro Senador
Lindbergh, de falar da questão da qualiﬁcação da mão de
obra – e a produtividade está diretamente ligada a esse
fator – e ainda os problemas do sistema educacional no
Brasil. Essa agenda nova, a agenda do futuro, a agenda
que importa desenvolver novas competências tem na educação um pilar fundamental. A capacidade de inovação
depende de um sistema educacional de melhor qualidade,
e os ganhos de produtividade no futuro dependerão muito
da capacidade de inovar processos, de inovar produtos;
os ganhos de produtividade na indústria dependerão crucialmente da inovação.
Então, eu gostaria de fazer este registro, e o faço
com pesar. É fundamental que os brasileiros saibam
que, apesar de termos tido um desempenho econômico muito mais favorável nos últimos anos, o Brasil
retoma o crescimento, mas ainda temos muito que
avançar, especialmente neste novo ambiente internacional, que está sendo marcado por um acirramento
da competição. Se o Brasil não andar mais depressa
no sentido de enfrentar essa agenda da competitividade, poderá ser tarde.
Concedo, com muita satisfação, um aparte ao
Senador Lindbergh Farias.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Armando Monteiro, eu só estou pedindo este aparte
para elogiar V. Exª. V. Exª é um dos grandes Senadores
desta Casa, que discute estratégias e o futuro deste
País. Faço questão de dizer. Isto aqui não é rasgação
de seda, porque tenho participado de comissões importantes com V. Exª, como a Comissão de Assuntos
Econômicos, e V. Exª fala dos desaﬁos, dos gargalos
da infraestrutura, da competitividade, da educação.
Hoje, estamos tendo um apagão de mão de obra, faltam engenheiros. Eu acho sempre que, quando V. Exª
fala nesta Casa, nós temos de escutar. Eu acho que
este Brasil vai ocupar um grande papel. Nós vamos vi-
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rar a quinta economia do mundo. Estamos crescendo
muito. Temos um bônus demográﬁco...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Que nos ajuda.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – ... que
nos ajuda neste momento, mas temos de enfrentar
os problemas. E V. Exª levanta muito bem esses problemas. Os juros ainda são... Eu tenho participado de
vários debates nesta Casa, na Comissão de Assuntos
Econômicos, e estou convencido de que não se pode
combater a inﬂação apenas com o aumento da taxa
Selic ou com o aumento da taxa de juros de uma forma geral. Eu não quero me alongar, porque há vários
oradores inscritos e já são 9 horas da noite. O Senador
Wellington Dias...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Está concordando.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – ... fez
cara feia aqui, quando ﬁz um aparte. Quero ser bem
breve. Eu queria só registrar a satisfação de ser Senador com V. Exª.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Agradeço muito ao Senador Lindbergh. Quero dizer
que tenho também um reconhecimento do seu papel
no debate desses temas – quero dar também esse
testemunho. Agradeço muito pelo registro.
Ao ﬁnal, agradecendo ao Presidente e aos companheiros a tolerância, encerro aqui o meu pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Ouvimos o Senador Armando Monteiro.
Com a palavra, o Senador Wilson Santiago. V.
Exª tem dez minutos.
A Mesa discorda, Senador Wellington, da cara
feia. É alegre.
V. Exª tem dez minutos.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Serei breve.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, proﬁssionais da
imprensa e demais pessoas presentes, não era meu
desejo trazer este assunto no dia de hoje, pois entendo,
perfeitamente, que, para mim, era considerado como
encerrado. Mas nós precisamos chamar a atenção de
nossos pares para alguns excessos, Senador Lindbergh, que podem ser cometidos em nome de um denuncismo puro e simples. Todos nós sabemos da matéria
publicada no jornal Folha de S.Paulo. Esse jornal publicou – e vem insistindo em suas publicações – sobre
o patrimônio do Ministro Palocci.
O Ministro, como todos nós já tomamos conhecimento, apresentou, ao Senado e à Câmara dos Depu-
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tados, as explicações em relação ao caso. E todos nós
ﬁcamos convencidos, Senador Wellington, daquelas
informações de que tomamos conhecimento. Mas ao
vermos os blogs e ao analisarmos as matérias eletrônicas e a própria mobilização feita por alguns setores
da comunicação, tomamos conhecimento de que esse
setor – alguns deles até vinculados à oposição – insistem em republicar a mesma matéria.
Por essa razão, Sr. Presidente, o Ministro Palocci
encaminhou justiﬁcativas à Comissão de Ética Pública
da Presidência da República que as entendeu suﬁcientes. Entendeu que aquelas informações eram mais do
que suﬁcientes, como até citei anteriormente. Por essa
razão, nós temos de fazer apelos nesta Casa, e esses
apelos precisam, de fato, ser registrados e tornados
públicos para que tenhamos condições de não só permitir a liberdade, cada vez mais, da imprensa brasileira,
como também reconhecer que a imprensa exerce um
papel fundamental, mas não podemos, de fato, concordar com os excessos que estão ocorrendo.
A primeira inferência extraída das informações
prestadas pelo Ministro é que sobra transparência nos
procedimentos por ele adotados. Todos nós testemunhamos isso. Todas as dúvidas que por acaso existam
entre os partidos e militantes oposicionistas, sobre a
atitude do Ministro Palocci, podem ser tiradas, todas
elas, na própria Receita Federal e também na Comissão de Ética da própria Presidência da República, pois
já foi relatada e levada ao conhecimento do público.
Nada existe de escondido, de subterfúgio que mereça
ideia, opinião ou sentimento desfavorável formado sem
conhecimento abalizado, ponderação ou razão. Vale
dizer, qualquer avaliação do tipo preconceituosa.
O açodamento em matéria de denúncias não
contribui para o aprimoramento da democracia. É isto,
Senador Lindbergh, que temos de frisar: o açodamento em matéria de denúncias ou até o denuncismo não
contribui para o aperfeiçoamento da democracia. Da
mesma forma que a passividade, o abuso acusatório
conspira contra o aprimoramento das instituições. Todos
nós somos conscientes disso. Tanto assim que, neste
momento, impõe-se a necessidade de o Congresso
manter a serenidade, continuando as votações que,
com certeza, estão sendo mantidas, que não podem
ser ameaçadas ou paralisadas, como quiseram insinuar
alguns integrantes da própria oposição, tendo em vista
os interesses maiores da população brasileira.
Dando um ponto ﬁnal a esse tema, é isso o que
todos nós esperamos. Tenho certeza, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, de que a partir de amanhã, com todas
as informações, com tudo aquilo que é mais do que
natural e digo até convincente para a opinião pública
brasileira, a imprensa se dará como informada e jus-
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tiﬁcada de todas essas informações e teremos condições de continuar harmonicamente, como estamos
trabalhando nesta Casa, contribuindo com o nosso
dever, Senador Lindbergh, com a nossa obrigação
de não só dar satisfação à opinião pública brasileira
como também trabalhar e corresponder à expectativa
da grande maioria da população, da totalidade da população deste País.
Agradeço, Sr. Presidente. No mais, quero pedir
a V. Exª a publicação, na íntegra, de todo o relatório,
o pronunciamento que escrevemos, a maior parte do
qual foi falado na noite de hoje...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª será atendido.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– ...para que V. Exª o registre e de fato seja tornado
público não só a esta Casa, mas também a toda a população brasileira.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WILSON SANTIAGO.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadoras e Senadores, assumo a tribuna do
Senado Federal nesta quarta-feira, 18, a ﬁm de chamar
a atenção dos meus pares para alguns excessos que
podem ser cometidos em nome de um denuncismo
puro e simples. Reﬁro-me às críticas que vêm sendo
dirigidas ao ministro da Casa Civil, Antônio Palocci.
Não me parece razoável que esses ataques continuem
mesmo após todas as explicações encaminhadas pelo
ministro a todos os senadores e deputados das duas
Casas do Congresso Nacional.
As denúncias foram inicialmente veiculadas pelo
jornal Folha de S. Paulo. Segundo a matéria, o ministro
da Casa Civil teria multiplicado por 20 o seu patrimônio
em quatro anos. Entre 2006 e 2010 Antônio Palocci
teria passado de um patrimônio de R$375 mil para
cerca de R$ 7,5 milhões. Já a matéria, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadoras e Senadores, trazia a explicação do ministro: o avanço do patrimônio ocorreu com
rendimento de consultoria.
Essa evolução, segundo a matéria da Folha, estaria materializada na compra de um apartamento na cidade de São Paulo em valores próximos a sete milhões
de reais. E um escritório por oitocentos mil reais.
Nas explicações do ministro, encaminhadas aos
parlamentares, destaca-se, como primeiro ponto do documento: “todas as informações relacionadas à evolução
patrimonial do ministro Antônio Palocci constam de sua
declaração de renda Pessoa Física”. Seguem-se os detalhamentos feitos pelo ministro: “todas as informações
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ﬁscais e contábeis da empresa Projeto (que é citada pela
reportagem da Folha) são regularmente enviadas à Receita
Federal, de acordo com as normas vigentes”.
Sobre a empresa Projeto e as medidas para prevenir conﬂito de interesses, o ministro Palocci revela
que todas as informações pertinentes foram registradas junto à Comissão de Ética Pública da Presidência
da República, quando da posse do ministro. Enﬁm,
lembra o documento encaminhado por Palocci a nós
todos, entre ontem e hoje, que a matéria da Folha não
traz qualquer indício de irregularidade na conduta do
ministro nem na atuação da empresa Projeto.
Na sequência, o documento enumera uma série
de dados sobre a empresa Projeto e a atividade de
consultoria do ministro Palocci: a empresa foi criada
em 2006, prestava consultoria econômica e ﬁnanceira,
não há qualquer vedação a parlamentares exercerem
atividade empresarial; a empresa prestou serviços para
clientes da iniciativa privada tendo recolhido sobre a
remuneração todos os tributos devidos.
E continua o documento: o patrimônio auferido
pela empresa foi fruto desta atividade e é compatível
com as receitas realizadas nos anos de exercício; o objeto da sociedade foi modiﬁcado antes da posse como
ministro para vedar qualquer prestação de serviço que
implique conﬂito de interesse com o exercício de cargo
público, nos termos da legislação vigente.
Há, enﬁm, outras explicações relevantes: a gestão dos recursos ﬁnanceiros da empresa foi transferida a uma gestora de recursos; e, hoje, a empresa
tem como única ﬁnalidade a administração dos dois
imóveis em São Paulo; o ministro não reside no apartamento; a Comissão de Ética Pública da Presidência
da República concluiu que as explicações prestadas
pelo ministro na posse são suﬁcientes e descartou
qualquer irregularidade.
A primeira inferência a extrair das informações
prestadas pelo ministro acusado é que sobra transparência nos procedimentos por ele adotados. Todas
as dúvidas que por acaso existam entre os partidos e
militantes oposicionistas, sobre a atividade do ministro Palocci, podem ser tiradas na Receita Federal e na
Comissão de Ética da Presidência da República. Nada
existe de escondido, de subterfúgio, que mereça idéia,
opinião ou sentimento desfavorável formado sem conhecimento abalizado, ponderação ou razão. Vale dizer:
qualquer avaliação de tipo preconceituosa.
O açodamento em matéria de denúncias não
contribui para o aprimoramento da democracia. Da
mesma forma que a passividade, o abuso acusatório
conspira contra o aprimoramento das instituições. Tanto
assim que, neste momento, se impõe a necessidade
de o Congresso manter a serenidade, continuando as
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votações que não podem ser paralisadas, tendo em
vista os interesses maiores da população brasileira,
dando um ponto ﬁnal neste tema.
Muito obrigado Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadoras e Senadores.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Mesa acolhe a propositura de V. Exª, que será
atendido conforme o Regimento.
Com a palavra o Senador Wellington Dias, com
muita satisfação e alegria, por 10 minutos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu gostaria de ser muito breve, mas
quero fazer primeiro um registro.
Hoje, tive oportunidade de ter, juntamente com o
Deputado Federal Marcelo Castro, Presidente da Assembleia Legislativa do meu Estado, Deputado Themístocles Filho, Deputado Federal Marlos Sampaio
e meu Suplente de Senador, o meu querido Santana, uma audiência com o Ministro dos Transportes,
o Presidente do Dnit mais o Secretário Executivo, Sr.
Hideraldo, tratando de três temas importantes do meu
Estado: primeiro, sobre a obra da BR-235. É uma obra
importante. O Brasil hoje já toma conhecimento de
uma região de cerrados importantes no sul do Piauí,
que coloca hoje um desenvolvimento muito importante
para o meu Estado.
Pois bem, naquela região, nós conseguimos convencer o Presidente Lula a trabalhar um projeto no PAC
para fazer essa BR, uma BR que começa na divisa com
a Bahia, vai ao Município de Caracol em direção a Guaribas – uma região que tem uma grande reserva de fósforo
e de calcário onde é possível fazer, a partir dessa mistura,
as condições de um superfosfato triplo, adequado para a
produção –, sai na porta de entrada dos cerrados, que é
o Município de Bom Jesus, e, daí, de Redenção do Gurguéia, Gilbués em direção a Santa Filomena.
Pois bem, descobri com os técnicos que essa obra
estava parada porque precisava de uma autorização
do ministério para que se ﬁzesse ali uma incorporação,
uma federalização, como se pode chamar, desse trecho.
E eu manifestava ao ministro que, primeiro, não tem
sentido aquela obra sequer ser considerada uma obra
estadual. Não há asfalto, não há estrada piçarrada, ou
seja, o traçado por uma estrada no chão, como a gente diz, uma estrada carroçável, uma estrada, portanto,
que não tem nenhum padrão que se enquadre nessa
necessidade de federalização.
E bastou esse esclarecimento para que tivéssemos
as condições de iniciar as obras. Começam, portanto, na
próxima segunda-feira, dia 23, as condições da execução, a partir do trecho da divisa com a Bahia em direção
à cidade de Guaribas, de Bom Jesus. Há um trecho de
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apenas 13 quilômetros que foi iniciado alguns anos atrás,
cuja incorporação irá permitir as condições dessa obra.
A outra é a BR-222. Pedimos um cronograma capaz de
poder trabalhar as condições dessa obra.
Juntamente com esses parlamentares, destaco o importante apoio do Deputado Fábio Novo e do
Deputado Merlong Solano, que são do meu Estado e
que também estiveram tratando temas importantes
do meu Estado.
Sr. Presidente, o que me traz hoje aqui é que entregamos, há pouco, à nossa Vice-Presidente – tratamos antes com o Presidente Sarney e V. Exª participou – o Grito
da Terra Brasil, que ocorre todos os anos, há dezessete
anos, com os trabalhadores liderados pela nossa Contag,
nossa confederação dos trabalhadores, pelas Fetags, as
federações dos Estados, pelos sindicatos dos trabalhadores rurais, que são quatro mil espalhados por todo o
Brasil. Representando essas entidades, são 20 milhões
de trabalhadores em todo o Brasil.
Muitas dessas lideranças do meu Estado, do
Estado do Piauí estiveram aqui presentes hoje. Fiquei
feliz em hoje poder dar a condição de ter a presença
desses trabalhadores num momento em que, na Comissão de Direitos Humanos – e sou grato ao Presidente Paulo Paim e às lideranças que me conﬁaram a
coordenação de um trabalho na área de erradicação da
miséria, ou seja, um trabalho para acompanhamento do
Programa Brasil sem Miséria –, não havia nada mais
importante para mim do que, já no primeiro momento,
no dia em que tomo posse como Presidente dessa
Subcomissão, no momento em que tenho o Petecão
como Vice-Presidente e outros membros da Comissão
presentes – como V. Exª, a Senadora Gleisi, a Senadora Ana Rita, o Senador Vicentinho –, a gente poder
ali discutir e trabalhar com as lideranças do Grito da
Terra Brasil a sua pauta de reivindicações.
Essa pauta, entregue hoje aqui à nossa VicePresidente, Senadora Marta, trata sobre a política agrícola – e pede uma política agrícola diferenciada para
os pequenos agricultores –, a ampliação dos direitos
trabalhistas para os trabalhadores rurais, a erradicação
do trabalho escravo e do trabalho infantil, a educação
no campo. Ou seja, a própria Presidente da República,
a Presidente Dilma, o Ministro Fernando Haddad... E
já começou no governo do Presidente Lula essa expansão de ensino técnico, de ensino tecnológico, a
Universidade do Campo, o ensino superior e, agora,
o Pronatec, que, inclusive, tem uma vertente voltada
exatamente para o campo.
A saúde integral pública e gratuita, ou seja, poder trabalhar as condições de cada vez mais descentralizar, como o programa das Unidades Básicas de
Saúde, que fazem a saúde chegar aos povoados, aos
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assentamentos. E essa é a meta também da nossa
Presidente, do Ministro Alexandre Padilha.
Em relação à preservação do meio ambiente,
V. Exª, há pouco, demonstrava sua indignação com a
divulgação de desmatamento na região amazônica. A
superação da desigualdade de gênero e de todas as
formas de discriminação, projetos tratados aqui, hoje,
pelo nosso Senador Crivella. Enﬁm, são temas que já
estão nesta Casa.
Senador Lindbergh, o que o movimento Grito da
Terra Brasil nos traz é o desaﬁo de colocar na pauta,
como prioridade, projetos que interessam aos pequenos
agricultores. Trouxeram, inclusive, uma proposta para
nortear a nossa defesa dos pequenos agricultores, por
exemplo, na discussão do Código Florestal.
Eu não poderia deixar de somar aqui a minha
voz. Sempre apoiei a agricultura. Contava há pouco,
Senador Lindbergh, do meu orgulho de ver agora sendo divulgados dados do meu Estado, do Estado do
Piauí, que recebi com mais ou menos 3 milhões de
habitantes, sendo que 50% da população colocada na
miséria. E, agora, temos uma população de mais ou
menos 3,4 milhões de habitantes e uma redução de
aproximadamente 60% da miséria, com 665 mil. É um
número elevado? Sim. Dos 16,5 milhões do Brasil, o
meu Estado ainda tem 665 mil. Mas, proporcionalmente,
se tivesse mantido o ritmo do nosso Estado da forma
como o recebi, teríamos, hoje, aproximadamente 1,7
milhão. Essa redução é algo que me orgulha muito.
Qual foi o segredo do trabalho? Além de investir
em educação, além de ter tido total apoio do Presidente Lula para um conjunto de obras, de programas, de
ações, nas mais diferentes áreas, eu destaco o trabalho
no campo. Meu Estado ainda tem 60% da população
no campo. E por conta exatamente disso, ﬁzemos um
trabalho voltado para a agricultura familiar. Apicultura,
criação de caprinos e ovinos, irrigação para o pequeno, com condições de apoio nas mais diferentes áreas
da piscicultura e da aquicultura, já que tem também a
área de água salgada.
E é por isso que eu acredito muito que o grande desaﬁo da Presidente Dilma no Brasil sem Miséria é exatamente olhar para o campo, porque é ali que se concentra,
lamentavelmente, a maior fatia da população na miséria.
Então, eu queria ressaltar a importância dessa
luta dos trabalhadores do campo, especialmente dos
pequenos agricultores, liderados por movimentos como
o Grito da Terra Brasil. Hoje, também em meu Estado,
foram recebidos pelo Governo do Estado e pela Assembleia Legislativa.
Quero parabenizar os trabalhadores e dizer que estaremos aqui apoiando essas importantes propostas.
Muito obrigado.

MAIO 2011
17308

Quinta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Wellington.
Com a palavra o 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, muito se fala, quando se fala, no Rio de
Janeiro, da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016,
mas vamos ter o Rio+20, o mais importante evento
ambiental do mundo, em 2012, no Rio de Janeiro.
Faço parte, assim como V. Exª, da Comissão
de Meio Ambiente que trata do Rio+20, faço parte da
Comissão de Relações Exteriores e tenho participado, junto com o Senador Cristovam Buarque e com
outros Senadores, dos debates da organização. Mas
estamos discutindo também o mérito. Hoje, houve um
debate sobre a água. Temos que fazer um grande esforço para discutir o papel do Brasil no Rio+20, para
levantar o debate ambiental até lá, fazer um processo
de mobilização da sociedade.
De forma, Sr. Presidente, que vou fazer meu discurso hoje sobre a questão da água. Foi esse o debate
que houve hoje na nossa Comissão do Rio+20.
A escassez e a poluição da água são componentes
relevantes da crise ambiental, agravada pela desigualdade social e pela falta de manejo sustentável dos recursos
naturais. O desenvolvimento econômico dos últimos duzentos anos e a expansão das aglomerações urbanas estão pressionando de forma extrema os recursos naturais
do Planeta. Em muitos países, incluindo os de economia
avançada, já se manifesta uma tensão entre as disponibilidades hídricas de água e sua demanda residencial,
comercial, industrial e para irrigação.
A ONU estima que 1,2 bilhão de pessoas não
têm acesso à água tratada e que cerca de 1,8 bilhão
não contam com serviços adequados de saneamento
básico. Cerca de 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças transmitidas pela
água. Segundo a Unicef, menos da metade da população mundial tem acesso a água potável. A escassez
de água pode afetar a economia dos países, já que a
agricultura consome 73% da água do planeta, enquanto
a indústria utiliza 21%, e apenas 6% destinam-se ao
consumo doméstico.
Se os governos nacionais não adotarem medidas
para elevar a produtividade hídrica, o que, em boa medida,
signiﬁca o seu uso racional, muito proximamente a falta de
água poderá causar impacto na produção de alimentos.
Nesse cenário, ganha relevo o fato de o Brasil possuir, na Amazônia, o maior rio em extensão e
volume de água do planeta. A região recebe chuvas
abundantes durante todo o ano, em mais de 90% do
seu território. O País também está assentado sobre as
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maiores cisternas de água doce do globo, o Aquífero
Guarani e o Aquífero Alter do Chão, recentemente descoberto na Amazônia, que passou a ser considerado
o maior do mundo.
A vazão média anual dos rios que cortam as regiões hidrográﬁcas brasileiras é de 179 m3/ por segundo,
o que corresponde aproximadamente a 12% da disponibilidade mundial de recursos hídricos. Levando-se em
conta as vazões oriundas de território estrangeiro, que
aﬂuem ao País, provenientes das bacias amazônica,
do Uruguai e do Paraguai, essa disponibilidade hídrica
total chega a 18% da disponibilidade mundial.
Apesar disso, é importante considerar a irregularidade
na distribuição de água disponível entre as várias regiões
do território nacional, a poluição de rios e lagos e o uso
inadequado das nossas reservas, o que tem comprometido esse recurso em várias regiões do País.
Na região semiárida brasileira, os mananciais disponíveis não oferecem garantia para o abastecimento
de água à população. Na zona costeira, a água está
cada vez mais rara, e a água de beber, cada vez mais
cara. Nas regiões de grande adensamento, é possível
aﬁrmar que parte da água já perdeu a característica
de recurso natural renovável.
A Região Hidrográﬁca Amazônica detém 73,6%
dos recursos hídricos superﬁciais, seguida pela Região
do Tocantins/Araguaia, com 7,6%, e pela do Paraná,
com 6,4%. As menores disponibilidades hídricas superﬁciais ocorrem nas regiões hidrográﬁcas do Parnaíba,
do Atlântico Nordeste Oriental e do Atlântico Leste.
Assim, embora o Brasil possua expressivo potencial hídrico, as bacias localizadas em áreas que
apresentam baixa disponibilidade e grande utilização
dos recursos passam por situação de escassez hídrica. De acordo com o índice utilizado pela ONU para
expressar a disponibilidade hídrica, o Brasil apresenta uma situação confortável: 33.376 m³/habitante/ano.
Não obstante, no entorno dos Estados de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, a disponibilidade atinge apenas 1.145 m³/habitante/ano. Esse valor
corresponde a menos da metade do volume de água
estimado pela ONU (2.500 m³/habitante/ano) como suﬁciente para a vida em comunidade nos ecossistemas
aquáticos e para o exercício das atividades humanas,
sociais e econômicas.
Esse confronto entre as disponibilidades e as demandas revela que o Brasil é privilegiado em matéria
de água, com a disponibilidade superando amplamente
a demanda da maior parte do território. No entanto, em
boa parte da região Nordeste e parte do Sudeste, a
situação varia de preocupante para muito crítica.
A região Nordeste possui apenas 3% da disponibilidade de água, abriga 28% da população brasileira
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e apresenta, internamente, uma grande irregularidade na distribuição dos seus recursos hídricos, uma
vez que o rio São Francisco representa 70% de toda
a oferta regional.
Diante desse quadro, o governo Lula retirou do
papel o projeto, que teve origem no Império, de transposição das águas do rio São Francisco, estruturado
sob a forma do Projeto de Integração da Bacia do Rio
São Francisco às Bacias do Nordeste Setentrional.
Com obras estimadas em R$4,8 bilhões, o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias
do Nordeste Setentrional visa a assegurar a oferta de
água a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, médias e grandes cidades da região semiárida
dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio
Grande do Norte.
A integração do rio São Francisco às bacias dos
rios temporários do semiárido nordestino será possível
com a retirada contínua de 26,4 m³/s de água, o equivalente a 1,4% da vazão garantida pela barragem de
Sobradinho, no trecho do rio onde se dará a captação.
Esse montante hídrico será destinado ao consumo da
população urbana de 390 Municípios do agreste e do
sertão, de quatro Estados do Nordeste Setentrional. O
projeto prevê a construção de dois canais: o Eixo Norte,
com 400km, levara água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte; e o Eixo
Leste, com 200 km, beneﬁciará parte do sertão e as
regiões do agreste pernambucano e da Paraíba.
Em conjunto com a transposição, o Governo investiu
na revitalização da Bacia Hidrográﬁca do Rio São Francisco. Com prazo de execução de 20 anos, a revitalização
visa a enfrentar os problemas do Velho Chico, em especial
a recuperação do rio; o monitoramento da qualidade da
água; o reﬂorestamento de nascentes, margens e áreas
degradadas; e o controle de processos erosivos para a
conservação da água e do solo.
Mas, Sr. Presidente, temos outros desaﬁos. O
Brasil ainda precisa enfrentar o principal problema: o
de qualidade de suas águas. O lançamento de esgotos domésticos ...
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador
Lindbergh, V. Exª me concede um aparte?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Claro, Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Eu estava ouvindo V. Exª falar dessa busca e dessa riqueza que
nós temos no nosso subsolo e não poderia – já que V.
Exª falou do Nordeste – deixar de registrar o importante
empreendimento, projeto, ousado projeto que estamos
desenvolvendo na Bahia, numa região, talvez, de que todos tenham informações a partir da história de Canudos
e de Euclides da Cunha. Reﬁro-me ao Aquífero Tucano.

MAIO17309
2011

Quinta-feira 19

V. Exª falou de mananciais: o Aquífero Tucano tem um
potencial de 5,3 bilhões de m³/ano, o que corresponde a
mais ou menos 167 m³ de água por segundo. Portanto,
essa é uma demanda em que estamos trabalhando para
o ano de 2039, para se ter uma ideia. Nós vamos cobrir
uma região de 38 Municípios, essa região a que me referi
há pouco, da cidade de Euclides da Cunha, que é mais
conhecida pela sua história. São 38 Municípios naquela
região da Bahia. A primeira etapa dessa obra já começou,
portanto, buscando água nessa região, no subsolo. São
12 Municípios na chamada etapa Nordeste, lá da Bahia,
e, depois disso, completaremos com mais quatro etapas,
atendendo, na sequência: quatro Municípios, cinco, onze
e seis Municípios. A primeira etapa é numa região muito
próxima de Sergipe – Adustina, Banzaê, Cícero Dantas,
Coronel João Sá, Heliópolis, enﬁm –, numa ousadia, como
V. Exª levanta. Essa é uma região do semiárido baiano em
que nós vamos ter a oportunidade de atender a uma população que clama por água, uma população que, mesmo
tendo água no subsolo, tem sofrido muito. Para encerrar,
só para V. Exª ter uma ideia, meu caro Senador Lindbergh
Farias, essa é uma área de 1,2 mil hectares, que é o potencial irrigável, e um total de investimentos, feitos em conjunto
pelo Governo da Bahia e o Governo Federal, de...
(Interrupção do som.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – ... aproximadamente R$170 milhões, para a gente tratar do
abastecimento humano, obviamente, e do consumo
animal e da agroindústria, a pequena agroindústria, a
indústria artesanal, numa região importante, em que
vamos atender mais de um milhão de baianos que vivem no semiárido. Então, isso se ajusta a esse...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Claro!
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – ... pronunciamento que V. Exª faz neste momento, que eu
acho que é importante para a gente não só tratar do
São Francisco, mas para buscar, também, água no
nosso subsolo, em diversas regiões do Nordeste.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu agradeço a V. Exª. Quero absorver esse aparte e
essas informações.
Eu já tinha falado, aqui, do Aquífero Guarani e
dessa descoberta recente que é o Aquífero Alter do
Chão, que foi considerado, que passou a ser considerado o maior do mundo.
O Brasil tem esta potencialidade: 18% da disponibilidade de água do mundo. Agora, na Baixada
Fluminense, no Rio de Janeiro, por exemplo, ainda
falta água também. Então, aqui, a discussão sobre a
distribuição é fundamental.
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Senador Walter Pinheiro, muito obrigado pelo
aparte.
Eu falava, para encerrar o meu discurso, do problema da qualidade da água, do lançamento de esgotos
domésticos nos diversos rios, sem qualquer tratamento. Eu também conheço muito essa realidade e, mais
à frente, falarei sobre isso.
Ainda que tenha havido, nos últimos anos, uma
expansão da rede, 44,8% dos Municípios ainda não
tinham coleta de esgoto por rede geral e apenas 28,5
% deles tratavam seu esgoto, com acentuadas diferenças entre as regiões do País.
Eu queria novamente falar da Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio.
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Temos algo em torno de 50% da Baixada, outra cidade
grande, São Gonçalo, com mais de 50% de esgoto a
céu aberto. E, nesse caso, há um debate – e eu não
quero me estender sobre isso –, que está no Supremo
Tribunal Federal, sobre a competência. Porque estou
convencido de que se existe uma boa modelagem de
investimentos, parcerias públicas e privadas, água e
esgoto se paga. E a região metropolitana do Rio ainda
vive essa situação de falta de água e esgoto.
Eu fui Prefeito de uma cidade e esse era o meu
maior problema, meu maior enfrentamento diário. E
não tem nada pior, Senador João Pedro, do que você
vê uma pessoa morando na frente de uma vala de
esgoto a céu aberto, crianças brincando ali naquele
entorno. Essa ainda é uma realidade. Não é uma realidade só de pequenas cidades do Nordeste que falei
aqui, que existe esse problema. Não! Esse é problema
de regiões metropolitanas importantes como a região
metropolitana do Rio de Janeiro. E atinge milhões e
milhões de pessoas.
Eu sei que o Governo Federal retomou investimentos nessa área. Entre 2003 e 2006, foram comprometidos cerca de R$12,5 bilhões. No período de
2007 a 2010, o PAC aportou cerca de R$40 bilhões em
saneamento, o que representa o maior investimento
já realizado nessa área. Os recursos vêm sendo aplicados em esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais urbanas. Essas políticas
visam assegurar o acesso à água de qualidade em
quantidade satisfatória. Mas aqui temos que avançar.
É preciso construir, principalmente, essa modelagem
para as regiões metropolitanas.
Sr. Presidente, acabo, falando sobre mudanças
climáticas nesse tema também.
Ainda não se tem como medir com exatidão os
impactos das mudanças climáticas na infraestrutura
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hídrica do Brasil. Porém, vêm ocorrendo fenômenos
preocupantes.
No ﬁnal de 2009 e início de 2010, o volume de
chuvas no Estado de São Paulo, por exemplo, foi um
dos mais elevados nos 70 anos da série histórica. Esses eventos espalharam o caos em bairros e cidades
inteiras, a exemplo do Jardim Pantanal, em São Paulo,
e nos Municípios vizinhos ao Sistema Cantareira. Entre
dezembro e fevereiro de 2010, 73 pessoas morreram
em decorrência das enchentes.
No início deste ano, chuvas, em volume recorde,
ocasionaram a grande tragédia vivida pelos habitantes
da Serra Fluminense. Por outro lado, chama a atenção
o rigor das secas da Amazônia Ocidental, ocorridas
nos últimos anos.
Tais fenômenos demandam cuidado redobrado com
o manejo dos recursos hídricos e a constituição de um sistema de alerta sobre desastres naturais que já vem construído pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, para
acabar, queria dizer que a Constituição Federal foi
especíﬁca ao determinar à União a competência de
instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e deﬁnir critérios de outorga de direitos de seu uso, em clara manifestação da importância
das águas. O tema era quase integralmente regulado
pelo Código de Águas, de 1934, considerado inovador
para a época. A Constituição de 1988 aboliu a ﬁgura da
propriedade privada da água, dividindo o domínio das
águas entre União, Estados e Distrito Federal.
A Lei nº 9.433, de 1997, a chamada Lei das Águas,
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que
reforçou o reconhecimento da água como elemento indispensável a todos os ecossistemas terrestres e como
bem dotado de valor econômico, além de estabelecer
que sua gestão seja estruturada de forma integrada,
necessitando de efetiva participação social, especialmente por meio dos conselhos de recursos hídricos e
dos comitês de bacias. Entre 2003 e 2010, o Governo
brasileiro dispensou atenção especíﬁca ao tema com
a implantação de diversas políticas e realizou grandes
investimentos no setor de recursos hídricos, com destaque para o lançamento, em 2006, do Plano Nacional
de Recursos Hídricos.
O Plano Nacional expressa um pacto entre o
Poder Público, os usuários (indústria, irrigação, setor
de abastecimento de água, geração de energia, entre
outros) e a sociedade civil para orientar a gestão das
águas. O Plano atende às Metas do Milênio e à proposta da Agenda da Cúpula de Joanesburgo (Rio +
10), evento da ONU, que trouxe como resultado a indicação de que os países elaborassem seus planos de
gestão integrada de recursos hídricos, com o objetivo
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de, até 2015, reduzir à metade o número de pessoas
sem acesso à água potável e ao saneamento básico.
A Política Nacional de Recursos Hídricos está se
consolidando. De acordo com o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, divulgado pela
Agência Nacional de Águas, em 2009, vários Estados
e o Distrito Federal elaboraram suas políticas, criaram
seus conselhos de recursos hídricos e instalaram diversos comitês de bacia.
Agradeço ao Senador Eduardo Amorim, ao Senador Walter Pinheiro e ao Senador João Pedro, e encerro novamente, Sr. Presidente, agora é para concluir
esse pronunciamento que ﬁz por escrito. Sempre falo
de improviso, mas alguns pronunciamentos temos de
fazê-los por escrito para publicação no futuro.
A questão das águas não é, porém, assunto exclusivo dos governos. É tema que deve envolver toda a
sociedade. As mudanças no clima estão alterando o ciclo
hidrológico em muitos locais. Nesse contexto, é preciso
proteger as águas superﬁciais que, atualmente, estão
bastante comprometidas pela poluição, assoreamento e
pela urbanização desordenada, como é o caso dos rios
Pinheiro e Tietê, em São Paulo. É preciso também proteger e racionalizar a extração de águas subterrâneas, em
especial dos aquíferos localizados próximos aos grandes
centros urbanos, como o Aquífero Guarani.
Enﬁm, é fundamental que a consolidação de um
novo ciclo de desenvolvimento no País incorpore, de
forma cada vez mais efetiva, a dimensão da sustentabilidade, em especial na utilização de recursos naturais,
como a água e a biodiversidade. Trata– se de um desaﬁo que deverá cada vez mais ganhar relevância no
enfrentamento da questão social e que exigirá elevado
grau de prioridade na deﬁnição e implementação das
políticas públicas, envolvendo a atuação cooperativa
de todas as esferas de Governo e a participação de
toda sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente João Pedro. V. Exª
vê que me associo ao seu tema preferido nos debates
desta Casa, na proximidade de entrarmos no debate
do Código Florestal.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Parabéns pelo pronunciamento, Senador Lindbergh.
Com a palavra o Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Antes de começar o meu discurso, Sr. Presidente,
gostaria de consignar o meu voto “sim” às indicações
de embaixadores votadas hoje, e também à indicação
da Drª Vera Zaverucha para a Ancine, tendo em vista
de, no momento das votações, eu estar em audiência
no Palácio do Planalto.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho hoje a
esta tribuna para prestar minha homenagem e o meu
sincero agradecimento, com muita honra e gratidão,
à Universidade Federal de Sergipe, que este mês,
exatamente domingo passado, comemorou 43 anos
de existência.
A Universidade Federal de Sergipe foi idealizada
e organizada por autoridades sergipanas, como Dom
Luciano Duarte, nosso ex-Arcebispo, que coordenou
as ações e sustentou a posição considerada polêmica
à época, já que existia discussão sobre a universidade
como símbolo de autarquia; o professor Cabral Machado, o advogado Moreira Filho, o então secretário
de educação Luís Rabelo Filho e, ainda, os primeiros
membros do Conselho Estadual de Educação e os diretores das seis faculdades existentes à época. Pessoas que trabalharam incansavelmente para conquistar
o direito a uma universidade.
Em Sergipe, o ensino superior teve início em
1950, quando começaram a funcionar a Faculdade
de Ciências Econômicas e a Escola de Química de
Sergipe, ambas pertencentes ao governo do Estado.
Em 1951, a Faculdade de Direto e a Faculdade Católica de Filosoﬁa iniciaram suas atividades. A Escola
de Serviço Social entrou em funcionamento em 1954
e, Sr. Presidente, em 1961, teve início a Faculdade de
Medicina, que este ano completou orgulhosamente 50
anos. Essas quatro últimas escolas superiores originaram-se de iniciativas de entidades particulares.
Esse foi um dos argumentos usados em setembro de 1965, em plena ditadura militar, para justiﬁcar
o requerimento de uma universidade para o Estado.
O segundo argumento citado foi o de que Sergipe era
o único Estado em todo o Nordeste brasileiro, desde
a Bahia até o Ceará, por exemplo, que não dispunha,
ainda, de uma universidade.
No dia 15 de maio de 1968, há exatos 43 anos,
Sergipe celebrava um marco na sua história, a inauguração da Universidade Federal de Sergipe. A historiadora Terezinha Oliva nos conta, através de matéria
publicada no portal de notícias Infonet, que “1% da
população de Aracaju compareceu à solenidade e que
este foi um momento especial, que mudaria os rumos
da história sergipana sob a ótica cultural, econômica,
política e social”. E, de fato, a universidade tem contribuído, desde a sua fundação, para o desenvolvimento
do Estado como um todo.
Pessoalmente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
tenho muito orgulho de ter sido um desses alunos da
então importante instituição de ensino do meu Estado, a UFS. Em 1983, passei no vestibular para cursar
Medicina e lá concluí meus estudos em 1989.
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Atualmente, a Universidade Federal de Sergipe
passa por uma modiﬁcação não apenas física, mas de
posicionamento, tornando-se uma instituição voltada
sobretudo para a inclusão. Seu atual reitor, o Prof. Dr.
Josué Modesto dos Passos Sobrinho, cita três momentos históricos da UFS: a sua inauguração, o primeiro
momento; a construção da cidade universitária; e o atual
momento, que é a sua reestruturação e expansão.
Atualmente, a Universidade Federal de Sergipe conta com cinco campi em pleno funcionamento: a Cidade
Universitária, onde funciona a maioria das unidades administrativas e acadêmicas da UFS; o Campus da Saúde; o Campus de Itabaiana; o Campus de Laranjeiras; e o
Campus de Lagarto, recentemente inaugurado.
Ao todo, são oferecidas 5.260 vagas em 102 cursos de graduação para todos os campi da universidade,
além dos programas de pós-graduação, graduação a
distância, extensão e treinamento de pessoal.
Lembro-me, Sr. Presidente, de que, no dia 15
de março de 2006, quando o então Presidente Lula
esteve em Itabaiana, minha terra natal, para lançar
simbolicamente a pedra fundamental do campus da
Universidade Federal de Sergipe no nosso Município,
encerrou seu discurso sobre educação dizendo o seguinte: “cada tijolo a mais em uma escola signiﬁca um
tijolo a menos em uma cadeia”.
Srs. Senadores, compartilho dessa aﬁrmação do
Presidente Lula e acredito que o programa de expansão e interiorização das instituições federais de ensino
superior é de extrema importância para o nosso País.
Sonho em ver mais três campi da nossa UFS, esses
instalados nos Municípios de Estância, Nossa Senhora da Glória e Propriá, e, dessa maneira, oferecer aos
jovens de todo o Estado as mesmas possibilidades de
acesso à educação de nível superior.
Isso requer, Sr. Presidente, muita luta, mas espero
contar com a sensibilidade do Ministro da Educação e
da nossa Presidente Dilma Rousseff.
Falando em educação, não posso deixar de mencionar que hoje é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E,
quando menciono a educação, acredito na educação
como importante ferramenta contra esse crime, que é,
além de hediondo, perverso.
Quando falo em educação, não me restrinjo à educação formal simplesmente, com escola de qualidade
para crianças e adolescentes. Reﬁro-me à educação de
uma maneira mais ampla, por intermédio de políticas
públicas onde a sociedade se mobilize e participe, de
forma efetiva, no enfrentamento desse crime.
Gostaria de citar como exemplo o Programa Turismo Sustentável e Infância, que está estruturado
em quatro eixos. Primeiro deles, inclusão social com
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capacitação proﬁssional; segundo, formação de multiplicadores; terceiro, seminários de sensibilização e
campanhas anuais de incentivo às denúncias, nos casos de exploração sexual.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Governo Federal que conta, hoje, com 13
programas de políticas públicas federais de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes,
envolvendo sete ministérios.
É dever de cada um de nós, de cada cidadão
brasileiro, estarmos juntos, atentos ao enfrentamento
deste crime monstruoso e inadmissível, que é o abuso
e a exploração sexual de crianças e adolescentes em
nosso País, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Eduardo Amorim.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores
que nos acompanham, a esta hora, em suas casas.
Quero aqui, Sr. Presidente, fazer um – diria até
– balanço do dia, um balanço positivo e importante do
Grito da Terra.
No dia de hoje, Brasília experimentou diversos
movimentos. Dois deles reivindicavam do Governo
resposta a várias reivindicações: o movimento dos
trabalhadores da terra, do Grito da Terra, dirigido e
comandado nacionalmente pela Confederação dos
Trabalhadores da Agricultura. O Grito da Terra se processa, anos e anos a ﬁo aqui em Brasília.
E há o movimento de trabalhadores e trabalhadoras da saúde – os agentes comunitários de saúde,
os agentes de combate às endemias.
Esses dois movimentos, ao longo dos anos aqui no
Congresso Nacional, se acostumaram com a presença
nos corredores, com as reivindicações. De um lado, a parte
da saúde, a luta pelo reconhecimento da proﬁssão, a luta
pela possibilidade de ter um trabalho com contrato, com
respeito. Trata-se de alguém que faz um trabalho digno,
visita cotidianamente as famílias por este país afora. O trabalho dos agentes comunitários, dos agentes de combate
às endemias, é um trabalho dos mais nobres.
Conquistamos, em 2006, através da PEC nº 7,
depois com a Emenda nº 51, o reconhecimento dessas duas atividades, dessas duas proﬁssões. Poucas
proﬁssões ganharam, ao longo de sua história, reconhecimento na Constituição. Tive, Sr. Presidente, o
prazer de ser o relator dessa matéria na Câmara dos
Deputados na época em que conquistamos essa importante vitória.
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Agora, cada passo é um passo. Portanto, degrau
por degrau, os agentes comunitários, os agentes de
combate às endemias buscam, aqui no Congresso
Nacional, a aprovação do piso nacional, o que lhes
permitirá, efetivamente, a condição de ter um salário
enquanto piso nacional – hoje uma estrutura já lastreada num contrato de trabalho, no respeito.
Sabemos da importância da criação de um fundo
nacional para auxiliar municípios por este país afora,
para que o piso salarial dos agentes, tanto dos agentes comunitários quanto dos agentes de combate às
endemias, possa se processar.
Então, essa é uma luta que tem total e integral
apoio da nossa bancada, meu caro João Pedro, porque
foi com ela que essa luta começou aqui. Recordo-me
bem das primeiras investidas que ﬁz como Deputado
Federal, junto com o então Deputado Federal Paulo
Rocha, depois de toda uma movimentação junto ao
Ministério da Saúde na gestão do Ministro Humberto
Costa. Tive oportunidade de discutir isso com o Ministro
do Governo Fernando Henrique, José Serra. Lamentavelmente, não foi possível uma vitória nesse período
do Governo Fernando Henrique, mas ﬁzemos diversas
negociações com o Ministro José Serra – negociações
positivas que foram avançando até que consolidamos
essa medida no Governo Lula. Se não me falha a memória, na época, era Ministro da Saúde o Sr. Saraiva
Felipe, mineiro que nos ajudou muito para que pudéssemos, de uma vez por todas, aprovar essa matéria,
aprovar a emenda constitucional.
Ela foi sancionada, e o Governo tem trabalhado
diuturnamente para que os municípios possam cumprir
essa emenda constitucional, assim como tem feito o
nosso Secretário de Saúde no Estado da Bahia, Jorge
Solla, que busca apoiar os municípios, trabalhar numa
lógica de capacitação dos agentes de saúde e também
na parte mais estruturante, ofertando equipamentos,
entrando com ajuda do Estado.
Então, essa é uma luta que não para. Nós ganhamos
o reconhecimento da proﬁssão, os cursos de capacitação,
a melhoria das condições de trabalho e, agora, nós queremos o piso nacional, e foi esse o objeto dessa caravana dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias na cidade de Brasília.
Mas, Sr. Presidente, também no dia de hoje, fechando
esse circuito das lutas em Brasília, os trabalhadores rurais,
os pequenos e médios agricultores, os trabalhadores do
campo brasileiro, o Grito da Terra, também obtiveram uma
grande vitória. Numa negociação envolvendo o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, com a presença do Ministro
Afonso Florence, com a participação, claro, da Presidenta Dilma Rousseff, esses trabalhadores, por meio da sua
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entidade, a Contag, fecharam acordos importantes com
o Governo Federal.
O primeiro deles é a posição reaﬁrmada pela
Presidente da República de manter, para o nosso
Plano Safra 2011/2012, os recursos de R$16 bilhões.
Para quem está nos ouvindo, para os trabalhadores
do País inteiro, do campo, que estão nos assistindo a
esta hora: nós tínhamos, em 2002, algo da ordem de
R$2,3 milhões para o Plano Safra, para essa ação do
Pronaf e da agricultura familiar, e nós estamos falando
hoje de R$16 bilhões.
Além disso, Sr. Presidente, houve algo em relação ao Pronaf B na negociação de hoje – o Pronaf
que geralmente vai para um agricultor que está numa
situação mais difícil, nós poderíamos dizer que é o
agricultor de baixa renda se comparado com o médio e
com o pequeno agricultor. A taxa de juros dos recursos
do Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar,
nessa faixa, era em torno de 1 a 4%.
Com o acordo de hoje, feito com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário e o Governo da nossa Presidenta Dilma, essa taxa de juros sai de 0,5% até 2%.
Portanto, há uma redução do seu nível se comparado
com o anterior, que era de 1% a 4%. Agora é de 0,5%
a 2%, para permitir que os agricultores, recebendo esses recursos, tenham a possibilidade de devolver uma
parcela – é bom lembrar isso, principalmente nesse
caso –, agora com uma taxa de juros bem menor.
Lembro-me de que, quando da minha passagem
pela Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia,
num dos programas, o Programa Mais Alimentos, que
permite a aquisição de máquinas e equipamentos,
tivemos oportunidade de apresentar um projeto que
reduziu a zero a taxa de juros para que os agricultores pudessem adquirir equipamentos – sempre brinco
dizendo que é do facão até o trator mais soﬁsticado.
Portanto, foi uma iniciativa importantíssima do nosso
Governador, uma ação ousada para ampliar as condições de trabalho dos agricultores na Bahia.
A Bahia tem hoje, em relação ao Brasil, o maior
número de agricultores familiares. Chegamos a casa de
aproximadamente 600, 620 mil famílias encabeçadas
pelos agricultores familiares, tocando agricultura familiar
na Bahia, sustentando parte da nossa economia.
Sr. Presidente, ainda na negociação com a Presidente Dilma, foi estabelecido um patamar para que
esses trabalhadores obtivessem o chamado preço mínimo, que é importante, fundamental, para que esses
agricultores possam negociar sua mercadoria.
A Conab, que entra muito nessa negociação, é
vinculada ao Ministério da Agricultura. Particularmente no Estado da Bahia, a Conab tem um programa de
compra antecipada da produção. Isso é importante
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para a cultura do feijão, para o cultivo da mandioca e,
consequentemente, para a produção da farinha.
Quero citar um exemplo, até pela referência: a
cidade do Irará, na Bahia, de que muitos já devem ter
ouvido falar, principalmente através da música – Tom
Zé é um dos cantores que cita muito a cidade do Irará. Este Congresso Nacional já teve oportunidade de
ter aqui um dos seus ﬁlhos, o famoso comunista dos
mais antigos, Fernando Santana, Deputado Federal.
E Irará é inclusive a terra do meu pai. Então, uma das
investidas dessa relação é uma cidade onde há muita
produção de farinha, a partir do cultivo da mandioca.
A Conab opera esse programa de compra antecipada
da produção desses agricultores.
Então, a estrutura de preço mínimo tem uma importância muito grande. Obviamente dá uma condição
melhor ao agricultor saber que ele obtém já uma renda
antecipada. Ele cultiva a sua terra e sabe que é possível
ali trabalhar com um valor por mês para tocar a sua família, gerir a sua casa. Ao mesmo tempo, isso interfere na
economia local. Aliás, esse mesmo procedimento, que
nós poderíamos associar a uma compra antecipada, faz
hoje também a Petrobras Biodiesel, com 32 mil famílias
na Bahia fazendo este acerto da compra da produção
para o processamento pela unidade de biodiesel.
Ainda na tarde de hoje, Sr. Presidente, a Presidenta Dilma e o Ministério do Desenvolvimento Agrário
asseguraram aos agricultores, aqui no Grito da Terra, a
liberação de um recurso de R$530 milhões. Isso deve
ser processado já a partir de junho e julho deste ano,
para aquisição de terras. Portanto, em um programa
para trabalhar o assentamento, a legalização, a oportunidade de disponibilizar terras para que esses agricultores possam, de forma organizada, se estabelecer
e, ao mesmo tempo, cada vez mais, trabalhar o cultivo
da agricultura. É claro que com a terra e com o crédito,
por meio dos programas do Pronaf junto ao Banco do
Brasil ou ao Banco do Nordeste.
Por último, Sr. Presidente, eu queria salientar um
importante programa também assinado na tarde de
hoje. A Presidenta Dilma anunciou à Contag a criação
da Superintendência na Caixa Econômica Federal que
deve cuidar da habitação rural. É o que poderíamos
chamar de um Minha Casa Minha Vida para o campo.
É uma conquista importantíssima. Os trabalhadores
rurais saem do Grito da Terra com conquistas importantes. Portanto, conseguiram tirar da garganta o grito
e agora colocar no papel as conquistas.
Então, era o que eu gostaria de colocar nesta
noite, a importância desses movimentos, dessa mobilização, e a satisfação de termos a oportunidade de
conviver com essas etapas. Etapas que aprovamos
aqui, meu caro João Pedro. Aqui neste palco que
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aprovamos as emendas constitucionais, as medidas
provisórias, a legislação de renegociação da dívida e
propostas como a que aprovamos hoje à tarde, do Cadastro Positivo, que também vai contemplar trabalhadores rurais que se relacionam com os programas de
ﬁnanciamento, na medida em que são rigorosamente
cumpridores de suas obrigações.
Portanto, ao Grito da Terra nossa saudação por
essa importante vitória, por essa importante batalha.
Espero que tenhamos a oportunidade de comemorar,
em breve também, com o Grito dos Trabalhadores da
Saúde, que clamam, conclamam e batalham pela ﬁxação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde
e dos agentes de combate às endemias.
Era o que tinha a dizer.
Boa noite e muito obrigado, meu caro Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Muito obrigado, Senador Walter Pinheiro, e um
abraço para a população de Irará, na Bahia.
Antes de encerrar, esta Mesa quer registrar, com
muita alegria, a iniciativa, já há dezessete anos, da Contag, de mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras
rurais do Brasil aqui em Brasília. Nossos parabéns à
Contag, aos seus sindicatos e a essa imensa rede de
movimentos sociais e agrários, que defendem a reforma
agrária, que defendem o crédito, a assistência técnica,
e que fazem a vida no campo uma vida digna, por conta da produção, da organização desses trabalhadores
e trabalhadoras do campo brasileiro.
Muito obrigado, Senador Walter Pinheiro
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2011
Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, para conceder isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre veículos automotores, quando
adquiridos por oﬁciais de justiça.
O Congesso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passa a vigorar acrescido do inciso VI,
com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
.......................................................................
VI – oﬁciais de justiça.
.................................................... (NR)”
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Art. 2º Para os ﬁns do disposto no art. 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo estimará o montante da renúncia de
receita decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá
no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da
Constituição Federal, o qual acompanhará o projeto
de lei orçamentária cuja apresentação ocorrer depois
de sessenta dias de publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. Esta Lei produzirá efeitos a partir do
primeiro dia do exercício ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele em que for implementado o disposto no art. 2º.
Justiﬁcação
É atribuição do oﬁcial de justiça “fazer pessoalmente
as citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, certiﬁcando no mandado o
ocorrido, com menção de lugar, dia e hora e executar as
ordens do juízo a que estiver subordinado”.
Essa importante função se torna praticamente inviável sem o uso de veículo automóvel. É comum o fato
de faltar viatura oﬁcial para o cumprimento dos mandados, sendo público e notório que o oﬁcial de justiça
ﬁnda por precisar utilizar seu veículo particular. Como
ressarcimento, recebe, apenas – e, assim mesmo, com
diﬁculdade, a despesa do combustível.
O auxílio-condução, verba de natureza indenizatória
que deveria servir para ressarcir as despesas efetuadas
em cumprimento dos mandados, é objeto de isenção
ou de dispensa de prévio depósito em cerca de noventa
por cento dos processos em trâmite. Em conseqüência,
apenas uma parte irrisória dos custos de deslocamento
é ressarcida. O problema se agrava com o aumento dos
casos ajuizados mediante a assistência judiciária gratuita,
que acarreta a isenção do encargo.
Cabe ao Poder Público fornecer os meios necessários ao cumprimento da missão por seus agentes. A
isenção do imposto na compra do veículo pelo oﬁcial
de justiça poderá reduzir sensivelmente o problema.
A eventual perda de arrecadação, além de ser ínﬁma, será sobejamente compensada pela melhoria dos
serviços de execução e penhora ﬁscais. Por outro lado,
abre caminho para a efetiva dispensa da viatura oﬁcial,
do que resultará redução nas despesas públicas.
Sala das Sessões, – Senador João Pedro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a Isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, na
aquisição de automóveis para utilização no
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transporte autônomo de passageiros, bem
como por pessoas portadoras de deﬁciência física, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória nº 856, de 1995, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI os automóveis de passageiros
de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos,
de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão, quando
adquiridos por:
I – motoristas proﬁssionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua
propriedade atividade de condutor autônomo
de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do Poder
Público e que destinam o automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi);
II – motoristas proﬁssionais autônomos
titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte
individual de passageiros (táxi), impedidos de
continuar exercendo essa atividade em virtude
de destruição completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido
à utilização na categoria de aluguel (táxi);
III – cooperativas de trabalho que sejam
permissionárias ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de
aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à utilização nessa atividade;
IV – pessoas portadoras de deﬁciência
física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu
representante legal;
V – (VETADO)
§ 1º Para a concessão do benefício previsto no
art. 1º é considerada também pessoa portadora de
deﬁciência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
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amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
diﬁculdades para o desempenho de funções.
§ 2º Para a concessão do benefício previsto no
art. 1o é considerada pessoa portadora de deﬁciência
visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou
menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho,
após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°,
ou ocorrência simultânea de ambas as situações.
§ 3º Na hipótese do inciso IV, os automóveis de
passageiros a que se refere o caput serão adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade
jurídica e, no caso dos interditos, pelos curadores.
§ 4º A Secretaria Especial dos Diretos Humanos
da Presidência da República, nos termos da legislação em vigor e o Ministério da Saúde deﬁnirão em
ato conjunto os conceitos de pessoas portadoras de
deﬁciência mental severa ou profunda, ou autistas, e
estabelecerão as normas e requisitos para emissão
dos laudos de avaliação delas.
§ 5º Os curadores respondem solidariamente
quanto ao imposto que deixar de ser pago, em razão
da isenção de que trata este artigo.
§ 6º A exigência para aquisição de automóveis
equipados com motor de cilindrada não superior a dois
mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas,
inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão não se aplica aos portadores de deﬁciência
de que trata o inciso IV do caput deste artigo.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:

129

Maio de 2011

I – demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da
lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modiﬁcação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153
da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobrança.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................
§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
ﬁnanceira, tributária e creditícia.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e, nos termos do art.49, I, do Regimento Interno,de Assuntos Econômicos, em
decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes no art.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – O Senado Federal recebeu os seguintes expedientes de Ministros de Estado:
– Ofício nº 42, de 17 de maio de 2011, do Ministro
de Estado das Comunicações, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
27, de 2011, do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 72, de 17 de maio de 2011, do Ministro
de Estado da Previdência Social, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
44, de 2011, do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente. Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 561, DE 2011
Nos termos do art. 160 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos que o tempo destinado
aos oradores do Período do Expediente no dia 5 de
julho do corrente, seja dedicado a comemoração especial pela passagem do centenário da proﬁssão de
Técnico Agrícola. – Senadora Ana Amélia.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 562, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulação à Rádio Jornal da Manhã AM
pelo transcurso dos 15 anos de sua fundação que
ocorrerá em 20/05/2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Edmundo Henrique Pochmann, no
seguinte endereço: Rua Albino Brendler, 122 – Centro
– Ijuí – RS – CEP: 98700-000.
Sala das Sessões, maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 563, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulação à Rádio Noroeste AM pelo
transcurso dos 48 anos de sua fundação, que ocorrerá em 20/05/2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Sérgio Ambros Mallmann,
no seguinte endereço: Praça da Bandeira, 36 Conj. 2
– Centro – Santa Rosa – RS – CEP: 98900-000.
Sala das Sessões, maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 564, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulação à JC Comunicações pelo transcurso dos 32 anos de sua fundação, que ocorrerá em
22-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários, leitores e ouvintes, deverá
ser encaminhada ao Senhor Júlio César Fontes, no
seguinte endereço: Rua Venâncio Aires, 1191 Conj.
82 – Porto Alegre – RS – CEP: 90040-193.
Sala das Sessões, maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de Congratulação à Rádio Atlântida FM pelo
transcurso dos 19 anos de sua fundação, que ocorrerá
em 22-5-2011.
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A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada o Senhor Norton Fabrizzio, no seguinte
endereço: Rua Bento Gonçalves, 1563 – Caxias do
Sul – RS – CEP: 95020-412.
Sala das Sessões, maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 566, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulação à Rádio Coroados FM pelo
transcurso dos 22 anos de sua fundação, que ocorrerá em 22-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Adenor Chrestani, no seguinte
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endereço: Av. Placidina de Araújo, 620 – Nova Prata –
RS – CEP: 95320-000.
Sala das Sessões, maio de 2011. Senadora Ana
Amélia, Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/31, de
2011 (nº 384/2011, na origem), do Superior Tribunal
de Justiça, indicando o Juiz Fernando da Costa Tourinho Neto para compor o Conselho Nacional de Justiça,
em conformidade com o disposto no art. 103-B, VI, da
Constituição Federal.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
302 e 303, de 2011, das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Direitos Humanos e Legislação Participativa, concluindo contrariamente ao Projeto
de Lei da Câmara nº 77, de 2007 (nº 6.494/2006 na
Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que
acresce o inciso VI ao art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e dá outras providências.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Mário Couto, Alvaro Dias 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.
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2011
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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 “Procurador
tenta incluir Lula em processo”, publicada pelo jornal
Estado de S. Paulo de 19 de abril de 2011.
O procurador regional da República no Rio Grande
do Sul, Manoel Pastana, encaminhou representação ao
procurador-geral da República, Roberto Gurgel, propondo a responsabilização criminal do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva por entender que praticou atos
materiais que fomentaram o mensalão.
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. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “De:
Roger Para: Dilma”, publicada pela revista Época em
sua edição de 09 de maio de 2011.
A matéria destaca que antes de cair, o ex-dirigente
da Vale, Roger Agnelli, alertou a presidente Dilma sobre a estranha atuação de consultores ligados ao PT
que faturam milhões com royalties.
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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 MÁRIO COUTO 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 Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Calúnia ou prevaricação?”, publicada pela revista Veja em
sua edição de 20 de abril de 2011.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Cesar
Asfor Rocha, conﬁrma que renunciou à candidatura
ao Supremo Tribunal Federal depois de ser acusado,
levianamente, pelo ex-presidente Lula e pelo compadre Roberto Teixeira de cobrar propina.
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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. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no último dia 13 de maio
comemoramos os 123 anos da abolição da escravatura. A data, como sabemos, refere-se ao dia em que
foi sancionada pela Princesa Isabel, em 1889, a Lei
Áurea, originária de projeto de lei que dispunha sobre
a liberdade de escravos no Brasil.
A matéria foi apresentada à Câmara Geral, a
qual corresponde à atual Câmara dos Deputados,
pelo então Ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto
da Silva, e, posteriormente à sua aprovação, foi devidamente apresentada no Senado Imperial. O epíteto
de áurea, não por acaso, advém do latim aurum, ouro
em português, expressão que denota grandiosidade,
magniﬁcência.
Pois bem, Sr. Presidente, aquele ato efetivamente
coroou décadas de lutas contra o regime escravocrata.
Chegava ao ﬁm um tenebroso período de nossa história
em que, não obstante várias iniciativas com a ﬁnalidade
de mitigar ou extinguir a escravatura, nenhuma delas
estancava de vez aquele sistema de produção. Aliás,
o Brasil foi um dos últimos países a fazê-lo.
Antes, contudo, houve gradativas conquistas
legais. Podemos citar inicialmente a Lei Eusébio de
Queirós, de 1850, que proibia o tráﬁco de negros escravos para o Brasil.
Veio depois a Lei do Ventre Livre, de 1871, que
estabelecia que todo ﬁlho de escravo nascido a partir
da promulgação da nova lei seria livre. A lei oferecia
aos ingênuos, ﬁlhos de escravos, a escolha de ﬁcar
com os seus senhores até atingir a maioridade, que
era de 21 anos à época, ou serem entregues ao Governo para arriscar a sorte na vida. Quase todos os
ingênuos ﬁcavam com os seus senhores.
Em seguida, a Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotejipe, promulgada, em 1885, que garantia a
liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Mesmo
tendo pouco efeito prático, pois libertava somente escravos que, por sua idade, eram menos valorizados,
houve grande resistência por parte dos senhores de
escravos e de seus representantes.
Sr. Presidente, não podemos nos esquecer quando falamos da abolição da escravatura, além do gradual
avanço obtido na esfera jurídica, no papel preponderante desempenhado pelos abolicionistas .
No campo da literatura, destaca-se a poesia de
Castro Alves, insigne representante da terceira geração do romantismo brasileiro, que incorporou o tema
da emancipação dos negros, da liberdade, às questões
de natureza subjetiva, sentimental, que impregnavam
as páginas das duas primeiras gerações daquela escola estética. As obras Navio Negreiro e Os Escravos
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expressam com vigor e beleza as ideias libertárias e
contribuíram sobremaneira para apagar o “borrão de
nosso manto”, como se referiu em antológicos versos
ao então modelo escravagista de nosso país.
De outro lado, a participação preponderante de
Joaquim Nabuco, de origem senhorial e cidadão do
mundo, que internacionalizou a causa abolicionista ao
divulgar na Europa e nos Estados Unidos a situação
dos negros no Brasil. A esses dois próceres, podemos
somar vários outros nomes ilustres que deram grandiosa contribuição a toda essa luta.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, passados 123
anos da sanção da Lei Áurea, ainda são palpáveis socialmente o triste legado desse período. As diﬁculdades
enfrentadas pelos negros no Brasil vêm sendo combatidas com necessárias ações governamentais.
Neste sentido, as políticas de aﬁrmação implementadas nos últimos anos buscam acertadamente
atenuar as distorções no que tange ao acesso à educação, ao trabalho e à saúde. Não se trata de tarefa
fácil, tendo em vista ser situação secularmente sedimentada. Com efeito, há ainda muito a se fazer, mas
o caminho se faz ao caminhar.
Podemos perceber algumas mudanças. É o que
nos mostram os dados do último censo do IBGE. O
censo mostrou que pela primeira vez, o percentual de
pessoas que se declararam brancas, caiu abaixo da
metade em relação ao Censo 2000.
Segundo pesquisadores, o aumento do número
de pessoas auto-declaradas pretas e pardas, devese ao fato de as pessoas estarem se assumindo sua
verdadeira identidade étnico-racial e ao sentimento
crescente de auto-estima.
Sr. Presidente, acredito que ao comemorarmos
esta importante data, a efeméride da abolição da escravatura, resgatamos um período de nossa história,
ainda que de triste lembrança, que nos permite apontar
para um futuro no qual não deverá mais haver quaisquer resquícios sociais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 515, de 2010, que abre crédito
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extraordinário em favor da Justiça do Trabalho
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no
valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos
e setenta e três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e cento e noventa e seis reais,
para os ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia
12.05.2011)
Relator revisor: Senador Jorge Viana
(Sobrestando a pauta a partir de:
19.03.2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º.06.2011
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 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.
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4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, que altera
o procedimento de apreciação das medidas
provisórias pelo Congresso Nacional.
Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto em separado do Senador José
Pimentel.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
166, de 2008 (nº 696/2003, na Casa de origem,
do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre
o acesso à informação de valor didático por
alunos e professores nas áreas de engenharia
e arquitetura e dá outras providências.
Parecer sob nº 232, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
7
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 regula-
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menta 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.
8
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 67, DE 2010
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 67, de 2010, do Senador Flexa
Ribeiro, que autoriza a ﬁliação do Senado
Federal à Associação Brasileira de Televisões
e Rádios Legislativas (Astral) e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 107 e 108,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi; e
Diretora, Relator: Senador João Vicente Claudino.
9
REQUERIMENTO Nº 384, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 384, de 2011, do Senador Paulo
Davim, solicitando a tramitação conjunta do
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Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2010, com
o Projeto de Lei do Senado nº 65, de 2010,
que já se encontra apensado ao Projeto de Lei
do Senado nº 16, de 2009, por regularem a
mesma matéria (altera a lei que trata de parcelamento do solo urbano).
10
REQUERIMENTO Nº 415, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 415, de 2011, da Senadora Gleisi
Hoffmann, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 5, de 2003;
200, de 2004; e 314, de 2005, por regularem a
mesma matéria (reajuste do salário-mínimo).
11
REQUERIMENTO Nº 480, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 480, de 2011, do Senador Valdir
Raupp, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2008, com
o Projeto de Lei do Senado nº 346, de 2009,
por regularem matéria correlata (contribuição
de PIS/PASEP/COFINS/IPI na Àrea de Livre
Comércio de Guajará-Mirim - RO).
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Está encerrada a sessão de hoje, às 22 horas
e 1 minuto.
Muito obrigado a todos e a todas.
(Levanta-se a Sessão às 22 horas e 1
minuto.)
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Ata da 77ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 19 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy e dos Srs. Wilson Santiago,
João Pedro, Randolfe Rodrigues, Jayme Campos, Blairo Maggi,
Rodrigo Rollemberg e Paulo Paim
(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encerra-se às 19 horas e 15 minutos.)
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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 SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, SRA. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Peço a palavra para uma comunicação
parlamentar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para uma comunicação inadiável, o primeiro
inscrito é o Senador Paulo Paim.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Como
segundo inscrito para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Como segundo inscrito, em comunicação
inadiável, falará o Senador João Pedro.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Para uma comunicação inadiável, SRA. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Terceiro inscrito em comunicação inadiável, o
Senador Geovani Borges.
Com a palavra o primeiro orador inscrito, Senador
Luiz Henrique.(Pausa.)
Casildo Maldaner.(Pausa.)
Ana Amélia. (Pausa.)
Jayme Campos. (Pausa.)
Gleisi Hoffmann. Com a palavra, a Senadora
Gleisi Hoffman, pelo tempo regimental.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Eu queria só fazer uma permuta com o Senador Paim.
Se ele pudesse ir primeiro, pois estou esperando um
dado para o meu pronunciamento. Ou com a Senadora Vanessa...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a Senadora Vanessa, que também
está inscrita. Tem três na frente, acho que não tem
problema.
Com a palavra, a Senadora Vanessa, por permuta
com a Senadora Gleisi.
Os inscritos seguintes são os Senadores Eduardo Suplicy, Paulo Davim e Vanessa.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Quantas pessoas estão na frente?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Duas.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Da Vanessa?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Da Vanessa tem duas. Falaria a Vanessa
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agora no seu lugar. Aí falaria o Eduardo Suplicy e o
Paulo Davim. Não, depois falaria alguém da comunicação inadiável, o Paim. Aí falaria o Eduardo Suplicy,
falaria o João Pedro, falaria o Paulo Davim e falaria o
Geovani. Isso se estiverem presentes na hora os que
forem chamados.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– O meu único problema, Presidente, é que eu tenho
um compromisso e, se eu sair, perco a minha ordem
de inscrição. Então, eu gostaria, pedindo desculpas à
Senadora Vanessa, de trocar com alguém que esteja
em comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com comunicação inadiável não dá porque os
tempos são diferentes, Senadora. Só pode trocar com
o Eduardo Suplicy.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– Não, em comunicação inadiável não se pode falar
primeiro? Não é possível o Senador inscrito em comunicação inadiável falar primeiro?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Paulo Paim.
O Senador Casildo Maldaner já está aqui.
Bom, agora deu uma confusão absoluta.
Agora tenho que dar a palavra pela ordem de
inscrição. E, pela ordem de inscrição, é o Senador
Maldaner, que aqui está.
A não ser que o senhor troque com a Senadora
Gleisi.(Pausa.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Troco com ela e também cedo... Depois de mim
é o Senador Luiz Henrique.(Pausa.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Bom, passo a palavra ao Senador Casildo
Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Pergunto à Mesa, Senadora Marta, que preside os trabalhos, se posso falar no lugar do Senador
Luiz Henrique, que está vindo. Como ele é o primeiro,
eu falaria antes, e ele falaria depois, só para segurar,
porque ele está com uma viagem de avião em seguida. E sem prejuízo da Senadora Gleisi.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, ontem já tivemos a mesma diﬁculdade, porque é muita coisa para os Senadores darem
conta. Então, cada um está sempre em uma função
importante. Fico constrangida, porque um estava na
comissão, outro estava com o Ministro, outro estava
até com a Presidenta. E eu tenho que obedecer ao
Regimento, embora cada um tenha uma justiﬁcativa.
Então, vamos obedecer ao Regimento.
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O Senador Luiz Henrique não estava, era o primeiro inscrito. O senhor é o segundo inscrito.
Eu vou agora conversar com a Senadora Gleisi
que é a quinta inscrita. Caso consiga uma troca, que
também pode ser feita com o Senador Luiz Henrique, tenho o maior prazer em fazer a mudança regimental.
Muito obrigada.
Desculpe-me, mas é o único jeito de funcionar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Agradeço. Vamos tentar encontrar o melhor
possível para que o Senador Luiz Henrique também
possa falar antes de viajar.
Srª Presidente e nobres colegas, todos nós estamos bastante preocupados com o fantasma da inﬂação,
que parece rondar novamente a nossa economia.
Após o processo de estabilização advindo do
Plano Real em meados da década de 1990, e com o
estabelecimento de mecanismos de contenção ﬁscal e
orçamentária, passamos os últimos anos com o dragão
inﬂacionário contido e dentro das metas estipuladas.
Entretanto, números divulgados na última semana pelo IBGE apontam que o índice oﬁcial de inﬂação
ultrapassou a meta estabelecida pelo Banco Central,
de 6,5% no acumulado anual.
Não há, portanto, como negar que vivemos um
momento delicado e que todos os esforços devem ser
envidados no sentido de controlar essa que já foi uma
praga, uma doença visceral de nossa economia. Como
um paciente em recidiva, o mal andava sob controle mas
começa a dar os primeiros sinais de que não podemos
esmorecer no tratamento para contê-lo e domá-lo.
O Governo já reconheceu o problema e anunciou
que tem como prioridade proteger o valor da moeda
e sua estabilidade. O debate agora, devidamente municiado por especialistas e técnicos oﬁciais, é quanto
aos remédios adequados para o controle do fenômeno
ou os instrumentos de que dispõe o Governo para não
permitir a retomada do nosso histórico e indesejado
processo inﬂacionário.
Antes de qualquer coisa, SRA. Presidente, entendemos que medidas de combate à inﬂação não devem
signiﬁcar, necessariamente, uma dura contenção de
nossa escalada de crescimento. Seria como o médico
receitar um potente e perigoso antibiótico para conter
uma infecção ainda localizada e incipiente.
Nesse sentido, inúmeros economistas apontam
que medidas rígidas e amargas como aumento exponencial da carga tributária e das taxas de juros – que,
de fato, poderiam reverter expectativas inﬂacionárias
– ocasionam efeitos colaterais extremamente danosos
ao dinamismo da nossa atividade econômica.
Ou seja, meus nobres Colegas, sob o ponto de
vista de uma artiﬁcial ortodoxia monetarista, o temido
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dragão inﬂacionário seria debelado com uma estratégia de inanição, ou contenção, de nossa economia. Ao
estancar o consumo, colocando-lhe obstáculos ﬁscais
e ﬁnanceiros, a inﬂação seria, automaticamente, controlada e dominada, mesmo que na “marra”.
Mais uma vez, nobre Presidente e Colegas, reaﬁrmo: esse não deve ser o caminho a ser adotado por
nossas autoridades monetárias e econômicas para
atacar o problema, sob pena de estancar, por tabela,
a nossa admirável escalada econômica recente.
A perspectiva de inﬂação é um problema, sim,
que se apresenta no momento e deve merecer toda
a nossa atenção e cuidado. Mas, a ﬁm de combater
essa praga, não podemos receitar pesticidas mortais
que comprometam a própria vitalidade de nossa economia.
Dessa forma, Srªs e Srs. Senadores, há medidas outras que entendemos provocar o mesmo efeito
combativo sem a letalidade apresentada pelas medidas ortodoxas monetaristas. O desenvolvimento e o
crescimento econômico deve andar lado a lado com
o combate à inﬂação, e não serem colocados como
supostos catalisadores ou vilões no processo de alta
de preços.
A primeira dessas medidas recomendáveis está
no controle e na melhoria dos gastos públicos. Tal
atitude, Sr. Presidente, permitiria não somente um direcionamento adequado do orçamento público como
diretamente uma redução na taxa de juros que ortodoxamente é o instrumento usualmente instado a dar
um “freio” na atividade econômica.
Outro campo possível de ação do Governo, e
sem os riscos aos quais nos referimos, reside na gama
de preços controlados e administrados pelo próprio
Governo.
Ora, meus nobres Colegas, aí está um campo no
qual o Governo não tem tido uma conduta desejável
no sentido de controlar a alta dos preços no mercado.
Pelo contrário, tem sido justamente a alta nas tarifas
e nos custos dos serviços de utilidade púbica – como
energia, transportes públicos ou combustíveis – que
tem dado força e contribuído para a recente escalada
inﬂacionária.
Nesse sentido, a indexação de preços – uma
terrível herança de nosso passado de hiperinﬂação –
surge como elemento adicional e corrosivo de nossa
estabilidade econômica. A ela devem ser direcionadas
as armas de combate à inﬂação, devidamente municiadas pelas autoridades monetárias.
Nobre Presidente e Colegas, devemos estar atentos para que não surjam, mais uma vez, medidas ortodoxas e brutais de controle inﬂacionário que venham a
frear o vigor e o ímpeto de nossa atividade econômica,
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promovendo o desemprego e o seu desaquecimento.
A boa ciência econômica ensina que há formas muito
mais seguras e interessantes de fazê-lo sem comprometer o bem-estar de nossa população e o progresso
de nosso País.
Nobre Presidente e demais Colegas, são algumas
reﬂexões que trago nesta tarde em relação a esse momento que estamos vivendo e com que a nação está, de
certo modo, muito preocupada com a volta da inﬂação.
Com isso, cria-se um mecanismo de indexação e volta
aquele circulo vicioso que já conhecemos.
Aí é que está o problema de termos medidas
ás vezes drásticas, mas necessárias para podermos
enfrentar esse problema que está aí nos horizontes a
nos visitar. Acho que essa é uma questão.
Ontem à noite, eu escutava o Senador Armando
Monteiro falar na questão da gestão pública.
A gestão pública, Senador Luiz Henrique da Silveira, e V. Exª tem defendido isso no Governo de Santa
Catarina, acho que ali...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) Pois não, SRA. Presidente, devo concluir.
A gestão pública dever ser feita principalmente
com o racionamento do custeio e dos seus efeitos. Se
começarmos a dar esses exemplos... No setor privado
podemos até colher essas modalidades. Aí, reside alguma coisa que inspira até certa credibilidade à Nação.
Acho que esses são os pontos fundamentais
inseridos nesse breve pronunciamento que estamos
deixando à Casa.
Quero agradecer mais uma vez e sei que tentei, Senador Luiz Henrique, junto à Presidência, mas,
infelizmente... Eu queria falar no lugar de V. Exª, que
chegaria logo depois, mas para não infringir o Regimento... Acredito que V. Exª vá conseguir. O Senador
Paim também está para viajar e eu não pude atendêlo porque também viajo hoje. Vou ﬁcar devendo esse
favor ao eminente Senador.
Queria dizer que a Senadora Gleisi ainda vai ter
a oportunidade de falar, assim como o Senador Luiz
Henrique, antes de viajar também, vai deixar... Nesta
Casa, vamos conseguir fazer com que possamos chegar a um bom termo.
Eram as considerações, SRA. Presidente e Colegas.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner, também
pela gentileza de ter entendido a diﬁculdade, mas que
foi resolvida.
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Fala agora o Senador Luiz Henrique pela Liderança do seu Partido.
Passo a Presidência ao Senador João Pedro em
virtude de um compromisso no Ministério.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – SRA. Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, a
imprensa noticiou que o Brasil perdeu, em um ano,
seis pontos na competitividade internacional. Embora
oitava economia do mundo, a nossa é hoje a 44ª em
competitividade na relação com as 59 economias mais
avançadas do mundo. Essa é uma questão, Srªs e Srs.
Senadores, para uma profunda reﬂexão desta Casa,
da Câmara dos Deputados, do Parlamento como um
todo, do Governo Federal, dos Governos Estaduais,
dos Governos Municipais e da sociedade.
Quais são os fatores que impedem o Brasil de
expressar o tamanho da sua economia no grau compatível de competitividade? Os fatores são diversos. Eles
estão conectados com a política cambial brasileira, com
as altas taxas de juros e com a alta carga ﬁscal. Estão
conectados também com a infraestrutura do País e,
sobretudo, com a baixa produtividade nacional.
Hoje há um conjunto de fatores que faz com que
o Brasil tenha sido ultrapassado, nos últimos doze meses, por países como o México, como o Peru, como
a Itália, como as Filipinas, como a Turquia, como os
Emirados Árabes. Chegamos à posição, na América
Latina, do quarto lugar em competitividade. Três outros países sul-americanos, à frente deles o Chile, nos
ultrapassaram nesse fator.
E esse é um problema que tem de estar no centro das discussões e dos debates desta Casa e da
sociedade brasileira. Tem de ser uma preocupação
diária, ou melhor, de cada minuto, de minuto a minuto, do governo.
É preciso resolver os entraves, a competitividade da empresa nacional no concerto internacional.
É preciso reﬂetir sobre a redução da carga ﬁscal, da
simpliﬁcação do sistema tributário, da universalização
do pagamento de impostos, da descentralização, do
fortalecimento dos Estados e Municípios.
(Interrupção do som.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
São temas recorrentes nesta Casa, na Câmara dos Deputados e na imprensa nacional, há várias décadas.
Agora, chegamos a um ponto crucial: não podemos adiar essas reformas, sob pena de que o Brasil
perca a oportunidade de ouro que tem para se transformar em uma Nação desenvolvida e em uma das
primeiras Nações do mundo.
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Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique,
a Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente, deixa
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Pedro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Luiz Henrique.
Vamos voltar para a lista de oradores.
Senadora Gleisi Hoffmann, V. Exª tem a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, quero pedir a minha inscrição pela Liderança do PSDB.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Sem revisão da oradora.) – Acho que a Senadora Ana
Amélia está na minha frente. Houve um pedido de substituição – o assessor dela falou comigo – pelo Senador
Suplicy que falaria no lugar dela. Então acho que me
antecede. Consulto o Presidente. É isso?
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Não tenho esse pedido, estou ouvindo-o agora. A Senadora Ana Amélia é a terceira, e o Senador
Eduardo Suplicy é o sexto. É uma permuta?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Isso. Ela fez uma solicitação. Ela queria trocar comigo,
mas eu não podia trocar; então ela solicitou ao Senador Suplicy para trocar.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª tem a palavra, Senador Suplicy, por dez
minutos, por permuta com a Senadora Ana Amélia.
V. Exª tem nove minutos.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadores, caro
Presidente João Pedro, gostaria hoje de enfatizar o bom
relacionamento que a Presidenta Dilma Rousseff vem
tendo com todos os movimentos sociais, ou praticamente todos os movimentos sociais que conhecemos e
que se organizam no Brasil. Sejam aqueles que se preocupam com a situação dos trabalhadores rurais sem
terra, como o MST, a Contag, a Concrab – esta como
uma instituição que trata, sobretudo, das questões das
cooperativas dos trabalhadores familiares – seja com
os movimentos que lutam pelo direito à moradia, seja
com os movimentos que lutam pelo direito dos povos
da rua. Há, no Brasil, hoje, a Coordenação Nacional
dos Povos da Rua, Movimento Nacional da População
de Rua, que se reúne com regularidade em São Paulo, discute quais são as suas principais diﬁculdades,
ali, sobretudo na Casa de Oração, no Bom Retiro, um
lugar que foi reservado pela Igreja Católica, sobretu-
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do por Dom Paulo Evaristo Arns, para que houvesse
uma casa de oração destinada aos moradores de rua.
Eles ali se reúnem, mas também as pessoas que como
hoje aqui recebemos: os movimentos e organizações
preocupados com as pessoas que tenham qualquer
deﬁciência auditiva.
O Senador Lindbergh Farias fez uma reunião
memorável, na manhã de hoje, convidando inúmeros Senadores para ouvirmos as reivindicações que
foram, inclusive, colocadas, na manhã de hoje, para
o Ministro da Educação Fernando Haddad, a ﬁm de
acompanharmos essas demandas.
Temos observado que também a Contag, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura,
e, em especial, a Central Única dos Trabalhadores, a
CGT e todas as centrais sindicais importantes do Brasil
normalmente se têm reunido com a Presidenta Dilma
Rousseff, para dialogar, com o esforço de coordenação
do Ministro Gilberto Carvalho, que tem por responsabilidade o diálogo entre as diversas organizações dos
movimentos sociais com o Governo, promovendo reuniões com as mais diversas áreas dos Ministérios, quais
sejam: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; Ministério das Cidades; Ministério
da Integração Nacional, e assim por diante.
No ano passado, o Movimento Nacional da População de Rua solicitou-me que eu expressasse a eles
quais seriam as vantagens para os moradores de rua
da eventual aplicação no Brasil de uma renda básica de
cidadania. E foi então que o Coordenador Nacional do
Movimento Nacional da População de Rua, Anderson
Lopes Miranda, convidou-me para participar de diversas reuniões, primeiro na Casa de Oração do Povo da
Rua, no Bom Retiro, e, depois, na outra sede em que
eles costumam se reunir, no Largo São Francisco ou
ali próximo do Largo São Francisco.
Então, no dia 23 de setembro de 2010, durante
o Natal do povo com o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e a Presidenta Dilma Rousseff, este Movimento
Nacional da População de Rua apresentou, assinado
por suas principais lideranças, o documento, que diz
o seguinte:
Querido Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e
Querida Presidenta Dilma Vana Rousseff
O Movimento Nacional da População de
Rua quer aqui expressar o seu contentamento pelo fato de, pela oitava vez, em todos os
anos de seus dois mandatos, ter o Presidente Lula dedicado a véspera do Natal para se
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encontrar com a População de Rua, ouvir as
nossas diﬁculdades e estar atento às sugestões que temos apresentado para melhorar as
nossas vidas e vivermos todos num Brasil melhor. Nossa felicidade em 2010 é ainda maior
porque, desta vez, em sua companhia, está a
nova Presidenta eleita, com todo nosso apoio,
Dilma Rousseff.
Queremos agradecer a atenção que teve
para com o Povo da Rua e todos aqueles que,
por gerações, mal conseguiam chegar junto
aos governantes, pudéssemos estar falando
diretamente com o Presidente. Dentre as inúmeras proposições que temos estudado em
nossas plenárias, realizadas a cada primeiro
sábado do mês, estudamos com aﬁnco aquela que está prevista para ser instituída na Lei
10.835/2004, já aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionada por
Vossa Excelência, em 8 de janeiro de 2004.
Refere-se à Renda Básica de Cidadania, a qual
deverá ser instituída por etapas, a critério do
Poder Executivo, iniciando-se pelos mais necessitados, até que se torne o direito de toda
e qualquer pessoa, não importa a origem,
a raça, o sexo, a idade, a condição civil ou
mesmo sócio-econômica receber uma renda
que, na medida do possível, atenderá as suas
necessidades vitais. A ninguém será negada.
Crescerá com o progresso da Nação.
Portanto, ao contrário de hoje, quando
notamos que grande parte dos moradores de
rua não conseguem ter acesso aos programas
sociais, inclusive ao Bolsa Família, após debatermos bastante o assunto, inclusive com o
Senador Eduardo Suplicy (...), ﬁcamos convencidos de que é hora de o Governo universalizar
o direito de todos participarmos da riqueza de
nossa Nação. Aliás, como tão bem disseram
os Papas João XXIII e Paulo VI, na Encíclica
Gaudium et Spes, em 1965: “Deus destinou a
Terra, com tudo que ela contém, para o uso
de todos os homens e povos, de modo que
os bens criados devem bastar a todos com
equidade”.
Saudamos o objetivo maior expresso pela
Presidenta Dilma Rousseff ao expressar que
quer erradicar a miséria, a pobreza absoluta,
nos próximos quatro anos. E que inclusive utilizará parte signiﬁcativa da riqueza gerada pelas reservas de petróleo do pré-sal para essa
ﬁnalidade. Ao lado das boas oportunidades
de educação para todo o povo, e até para que
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todos tenhamos os meios de sobrevivência
para prover a boa educação a nossas famílias, avaliamos como fundamental em breve
estendermos a Renda Básica de Cidadania a
toda a população.
Compreendemos como, com a RBC, os
que têm mais deverão contribuir para que eles
próprios e todos os demais venham a receber.
Como assim será eliminada a burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um
ganha no mercado formal ou informal. Como
ninguém mais vai precisar dizer que pouco
tem, para efeito de receber o que é justo para
todos os residentes no Brasil. Como se eliminará o fenômeno da dependência que causa
as armadilhas do desemprego e da pobreza.
E como se garantirá muito maior dignidade e
liberdade a todos os seres humanos, em especial para aqueles que, por falta de alternativas
de sobrevivência, se veem tantas vezes instados à venda de seus corpos, a se tornarem
membros das quadrilhas de narcotraﬁcantes
ou se veem quase obrigados a aceitarem trabalhos em condições próximas da escravidão
ou humilhantes.
Sabemos que a própria lei diz que a Renda Básica de Cidadania será alcançada por
etapas. Mas V. Exªs...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concluirei em um minuto, Sr. Presidente.
Mas V. Exªs terão todo o apoio da população de rua para que deem os passos necessários para torná-la uma realidade. Como
ressaltou Celso Furtado, no dia da sanção da
lei: “Com freqüência, o Brasil foi referido como
um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com a Lei da Renda Básica de
Cidadania, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade
tão abrangente e, ademais, aprovado pelos
representantes de seu povo”. Realizaremos,
assim, o objetivo de Josué de Castro – homenageado pela Presidenta Dilma em 8 de
novembro último, quando, em 23 de março de
1956, disse, na Câmara dos Deputados: “Eu
defendo a necessidade de darmos o mínimo
a cada um, de acordo com o direito que têm
todos os brasileiros de ter um mínimo para a
sua sobrevivência”.
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O nosso grande abraço, feliz Natal ao
Presidente Lula e à Presidenta Dilma, às suas
famílias e a todo o povo brasileiro.
Anderson Lopes Miranda
Esse documento foi assinado por todas as lideranças do Movimento Nacional da População de Rua.
Muito obrigado, Sr. Presidente João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, para uma
comunicação inadiável.
V. Exª tem cinco minutos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Quero apenas registrar que hoje tivemos, aqui,
uma emocionante audiência com a marcha dos surdos, na Comissão de Direitos Humanos, liderada pelo
Senador Lindbergh, que contou com a presença de
muitos Senadores e Deputados Federais.
Eles estiveram hoje com o Ministro Fernando Haddad e lhe entregaram uma pauta em que pedem que
façamos constar do Plano Nacional de Educação, na
Câmara e no Senado, o compromisso do Brasil com
a expansão nessa área de escolas bilíngues para
surdos, que, além do ensino de Libras, haja também
o ensino de Português, de modo que eles possam ter
maior oportunidade.
Então, quero registrar a presença de todas as
lideranças, do Brasil inteiro, que participaram aqui,
cerca de dois mil líderes, entre familiares e surdos, e
eu não posso deixar de registrar a importância desse
trabalho e a importância de este Congresso se debruçar sobre o assunto.
Aliás, Sr. Presidente, uma das reivindicações que
vamos apresentar a esta Casa é a contratação de mais
intérpretes para permitir, por exemplo, que a TV Senado tenha transmissão em Libras, como já tem a TV
Câmara. Acho que é algo importante para tratarmos
com o Presidente Sarney, que é muito sensível a isso,
e com a Mesa da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o meu pronunciamento vai na mesma linha do Senador Wellington, porque hoje estão aqui
em Brasília surdos de todo o Brasil. Eles se reúnem
nos dias 19 e 20 de maio para que as autoridades do
Executivo, do Legislativo e do Judiciário ouçam as
suas reivindicações.
Os surdos, embora tenham direitos como pessoas com deﬁciência, têm demandas especíﬁcas ligadas
principalmente à comunicação. Na opinião de especia-
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listas, a linguagem está na base de todo o processo
de aprendizagem.
É no contato umas com as outras que as pessoas
vão construindo essa linguagem, processo esse que
se dá basicamente de forma oral. Para os surdos, entretanto, o processo de compreensão da fala é prejudicado, podendo comprometer, assim, todo o processo
de aprendizagem.
No encontro de surdos em Brasília, eles estão
reivindicando também o direito de uma educação de
qualidade, direito esse que está assegurado no Estatuto da Pessoa com Deﬁciência, em discussões que
ﬁzemos, inclusive, com as Apaes. Também tem por
princípio garantir a educação de qualidade para essas pessoas.
Sr. Presidente, educação: essa que deve acontecer preferencialmente na chamada escola regular de
ensino. No entanto – essa é a reivindicação principal
deles –, cabe ao deﬁciente e seu familiar optarem ou
não por um ensino especializado ou pela chamada
rede regular de ensino.
Eu, embora estivesse em outro evento, assisti à
parte da audiência hoje pela manha e percebi que eles
questionam a posição do MEC, que fala que todos têm
que estar na escola regular. Eles querem ter o direito de
optar pela escola regular ou pela escola especializada,
posição que também endosso, porque já a coloquei no
Estatuto da Pessoa com Deﬁciência.
Sr. Presidente, a educação é um direito bem como
a modalidade em que ela se dará. A educação inclusiva é extremamente desejável e recomendável, mas
isso não pode ferir o princípio da liberdade de escolha.
Entre os surdos, existem aqueles que querem uma
educação em escola regular, mas também há aqueles
que querem ter o direito de estar na escola especial,
Sr. Presidente, aﬁnal são oralizados e não aptos para
a leitura labial. Mas há também surdos que não são
oralizados e preferem a educação especializada com
proﬁssionais que dominem a Língua Brasileira de Sinais, Libras.
O que está sendo proposto é uma reﬂexão profunda sobre a educação, algo que leve em consideração a
escolha dos surdos, fazendo com que, cada vez mais,
essa parcela signiﬁcativa de pessoas tenha acesso a
uma educação realmente inclusiva, ou seja, que inclua
a diferença dentro da própria diferença.
Quero destacar ainda, Sr. Presidente, mais uma
vez, que a educação deve preferencialmente ocorrer
em escolas da rede regular. Esse é o centro de debate.
Devemos privilegiar a educação inclusiva. Mas o que é
uma educação inclusiva de fato? É apenas dizer que
todos estarão no mesmo espaço ou garantir que todos
possam ter acesso e direito de escolha?
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Sr. Presidente, não posso deixar de ressaltar a
importância do evento realizado hoje pela manhã na
Subcomissão de Assuntos da Pessoa com Deﬁciência.
O Senador Lindbergh Farias presidiu com muito equilíbrio e com muita tranquilidade aquela audiência com
centenas de pessoas. Meus cumprimentos à Subcomissão da Pessoa com Deﬁciência! Meus cumprimentos a
todos os Senadores e, diria – e por que não dizer? –,
especialmente ao Presidente Lindbergh Farias!
Entendo, Sr. Presidente, que momentos como
esse é que mostram que o social está aqui dentro da
Casa.
Quero também informar, Sr. Presidente, que só
não estive lá porque participei, aqui no Auditório Petrônio Portela, do lançamento da Frente Parlamentar
em Defesa dos Trabalhadores Terrestres, liderados
naquele momento pela Deputada Federal Jô Moraes,
que foi eleita coordenadora na Câmara. Coube a mim
coordenar essa Frente Parlamentar aqui no Senado.
Quero também destacar a presença lá, durante
todo o período, quando ﬁz a abertura a pedido da Deputada Jô Moraes, do Sr. Senador Clésio Andrade.
Acabamos conﬁgurando um calendário para visitar
nove regiões do País para discutir desde os acidentes
de trânsito até a situação de todos os proﬁssionais que
atuam no transporte terrestre. Uma das coisas que
mais enfatizei foi a importância de assegurar a esse
proﬁssional o direito à aposentadoria especial, já que
trabalha em áreas consideradas insalubres, penosas
e periculosas.
Com isso, Sr. Presidente, concluo a minha fala.
Como tive que sintetizar, devido aos cinco minutinhos,
que V. Exª considere na íntegra meus dois pronunciamentos, tanto o da Frente Parlamentar, que dividi com
a Deputada Jô, hoje pela manhã, o lançamento, como
também deste importante evento aqui em Brasília, que
é o encontro de surdos de todo Brasil.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
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, surdos de todo o Brasil estão reunidos em
Brasília dias 19 e 20 de maio, buscando ser ouvidos
em suas reivindicações.
Os surdos, embora tenham direitos, como pessoas com deﬁciência tem demandas especíﬁcas ligadas
principalmente à comunicação.
Na opinião de especialistas, a linguagem está na
base de todo o processo de aprendizagem. É no contato umas com as outras que as pessoas constroem a
linguagem, processo esse que se dá basicamente de
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forma oral. Para os surdos, entretanto, o processo de
compreensão da fala é prejudicado, podendo comprometer assim todo o processo de aprendizagem.
No encontro dos surdos em Brasília, eles estarão reivindicando também o direito de uma educação
de qualidade, direito esse assegurado no Estatuto da
Pessoa com Deﬁciência, que também tem por princípio
garantir a educação de qualidade para essas pessoas.
Educação essa que deve acontecer preferencialmente
em escola regular de ensino, no entanto, cabe ao deﬁciente e sua família optar ou não por um ensino especializado ou em escola da rede regular de ensino.
A educação é um direito, bem como a modalidade
em que ela se dará. A educação inclusiva é extremamente desejável e recomendável, mas isso não pode
ferir o princípio da liberdade de escolha.
Entre os surdos existem aqueles que querem
uma educação em escola regular, aﬁnal, são oralizados e são aptos para a leitura labial, mas há também
surdos que não são oralizados e preferem a educação
especializada, com proﬁssionais que dominam a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
O que está sendo proposto é uma reﬂexão para
a educação, algo que leve em consideração a escolha dos surdos, fazendo com que cada vez mais essa
parcela signiﬁcativa de pessoas tenha acesso a uma
educação realmente inclusiva, ou seja, que inclua a
diferença dentro da diferença.
Quero frisar mais uma vez, que a educação deve
preferencialmente ocorrer em escola da rede regular
de ensino, ou seja, nós devemos privilegiar a educação inclusiva, mas o que é uma educação inclusiva
de fato?
É apenas misturar alunos com e sem deﬁciência? Ou propiciar que todos possam ter acesso, ainda que de forma especializada, a uma educação de
qualidade?
Em suma, a educação de surdos deve passar por
uma ampla reﬂexão, envolvendo todos os atores desse
processo: os próprios alunos surdos e suas famílias,
professores, diretores e intérpretes de LIBRAS.
Não posso deixar de ressaltar novamente que
sou defensor ferrenho da educação inclusiva. O que
pretendo aqui é apenas deixar espaço para o debate,
para a reﬂexão e a análise das propostas que surgem
da sociedade e que têm o objetivo de contribuir.
Quero registrar meus cumprimentos ao Presidente da Subcomissão de Assuntos Sociais da Pessoa com Deﬁciência, Lindbergh Farias, e os demais
componentes da Subcomissão pela Audiência Pública
que realizaram esta manhã para debater os direitos
dos surdos.
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Fico feliz em ver que esta Casa está, cada vez
mais, ouvindo as ruas, dando voz aos legítimos anseios
da nossa gente. Isso é excelente!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, informo que no dia de hoje cidade participei da instalação da Frente Parlamentar em Defesa
dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, que vai
debater a regulamentação proﬁssional dos motoristas
e consolidar e ampliar os direitos relativos à saúde e
a segurança de todos os trabalhadores no transporte
terrestre desse País.
A Frente Parlamentar já recebeu adesão de 185
Deputados Federais e 27 Senadores que terão muitos
trabalhos para os próximos dias. Vamos ter que debater
e analisar 60 projetos que versam sobre os diversos
temas de interesse dos transportadores brasileiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
destacar os principais itens que serão debatidos: a
regulamentação proﬁssional, a jornada de trabalho, a
aposentadoria especial, a insalubridade, a periculosidade além de outras questões relativas ao Código de
Trânsito e a Previdência Social.
Com a ﬁnalidade de apurar a violência no trânsito, bem como a situação dos motoristas proﬁssionais,
a Comissão de Direitos Humanos estará realizando
diligências nas cinco regiões do país.
O primeiro encontro acontecerá na região Sul no
dia 27 de maio. Após na região Sudeste no dia 17 de
junho. Depois, região Centro-Oeste no dia primeiro de
junho. No dia 15 de julho será em Porto Alegre. No dia
05 de agosto na região Nordeste. No dia 26 de agosto
na região Norte. No dia 02 de setembro será em Belo
Horizonte e ﬁnalmente no dia 19 de setembro aqui no
Congresso Nacional.
A sessão Solene de Instalação da Frente hoje
pela manhã aqui no Auditório Petrônio Portela, foi
uma grande festa, recebeu mais de 600 proﬁssionais
do transporte terrestre de todo o Brasil assim como as
lideranças sindicais e de federações.
A solenidade foi presidida pela Deputada Federal Jô Moraes. Registro que com gesto muito nobre
e gentil me concedeu a honra de abrir os trabalhos.
Esperou inclusive que eu concluísse a instalação da
Subcomissão Permanente da Criança, do Adolescente,
da Juventude e do Idoso.
Que elegeu a senadora Marinor Brito como presidente e o senador Marcelo Crivella como vice.
Tenho certeza que a senadora Marinor Brito,
em parceria com o senador Marcelo Crivella farão um
belo trabalho.
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Os trabalhadores no plenário do Auditório Petrônio Portela aclamaram a Deputada Jô Moraes por
unanimidade coordenadora da Frente dos Transportes
Terrestres na Câmara dos Deputados e coube a este
senador a Coordenação no Senado Federal.
Além do senador Clésio Andrade, ligado à área
dos transportes e que defende as mesmas teses como
as minhas estiveram presentes também os senadores Ana Amélia, José Pimentel, e Vanessa Grazziotin;
os Deputados Federais: Paulo Pereira da Silva, Assis
Mello e Lincoln Portela. Deputado Estadual de Minas
Gerais, Celinho.
Dentre os sindicalistas estiveram presente: Omar
José Gomes, Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres. José Augusto
da Silva, Secretário Geral da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio. José Calixto Ramos,
Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores.
Vanderlei Furtado, Presidente da União Geral dos Trabalhadores. Nazareno Afonso, Presidente da Associação
Nacional dos Transportadores Públicos. Vagner Farjado,
Presidente da Federação dos Metroviários.
Eliane da Costa dos Santos, caminhoneira de
Osasco. Débora Silva, motorista de ônibus da cidade
de Americana em São Paulo.
O Procurador do Trabalho, Adélio Justino de Lucas.
No encerramento do encontro, convidei a todos
para a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para tratarmos do organograma dos nossos
trabalhos.
Acredito na força do diálogo, somente assim é
que se consegue um grande entendimento entre empresários e trabalhadores do setor.
O Estatuto dos Trabalhadores em Transporte
Terrestre deverá ser o grande guarda-chuva que protegerá a todos.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. João Pedro, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – V. Exª será atendido nos termos regimentais,
Senador Paulo Paim.
Senadora Marta Suplicy.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
queria comunicar que, nessa manhã, tivemos a visita
da Rainha Silvia, da Suécia, para abrir um seminário
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contra exploração de crianças e combate a todo tipo
de exploração infantil. Foi na Câmara.
Depois, uma visita da Rainha ao Presidente Sarney, em que também tivemos a rainha brasileira Xuxa,
que acompanhou todo o evento e falou bonitas palavras para as crianças que hoje apanham e que não
têm como se defender.
Essa já foi uma lei que, há algum tempo, esteve
em discussão na Câmara e foi retirada; o Presidente
Lula mandou um projeto de lei, e esse projeto de lei
está em discussão na Câmara.
Realmente, nós temos que ter uma visão de
coisas que eram normais antigamente, como a escravidão. Hoje nos arrepia pensar que isso pudesse ter
ocorrido. Coisas que eram normais, como mulheres
que não podiam se locomover sem autorização por
escrito do marido, hoje nem podemos pensar que isso
existia. Como disse o Presidente Sarney, quando ele
estudou existia palmatória na escola. Hoje não temos
mais, aliás temos ao contrário, às vezes até alunos
extremamente agressivos.
A questão da educação não passa mais pela
violência. Não adianta dizer – e vou repetir as palavras da Xuxa: “Eu educo o meu ﬁlho, eu bati nele por
amor”. Violência não cria nada de bom, violência cria
mais violência.
Por isso eu quero dizer que foi uma visita extremamente importante da majestade sueca ao nosso País.
A Rainha Silvia tem-se destacado por esse trabalho.
Em 1996, eu era Parlamentar e estive na Suécia
para fazer parte do primeiro seminário contra violência
infantil, e isso progrediu nesses anos todos. É muito
importante que tenhamos um símbolo internacional
como a rainha de um país que tem essa coerência,
porque, há mais de décadas, tem essa lei que proíbe
espancamentos de crianças e que teve uma repercussão internacional, mudando legislaturas de tantos
países, e, no Brasil, que tenhamos engajada nessa
campanha, como eu brinquei, a rainha Xuxa, que fala
com as massas e que pode ajudar muito a coibir a violência contra as nossas crianças brasileiras.
Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Parabéns, Senadora Marta Suplicy.
Quero registrar e dar as boas-vindas aos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Machado
de Assis, da cidade de Aparecida de Goiânia. Sejam
bem-vindos ao plenário, à galeria do Senado da República.
O próximo orador inscrito é o Senador Jayme
Campos.(Pausa)
Não se encontra.
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A próxima oradora inscrita é a Senadora Gleisi
Hoffmann.
Passo a presidência à Vice-Presidente da Casa,
Senadora Marta Suplicy.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador Randolfe.
Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
visitantes que estão aqui, nesta tarde, no plenário do
Senado da República.
Em primeiro lugar, quero fazer uma saudação à
Comissão de Assuntos Sociais, especialmente à subcomissão que trata dos assuntos relativos à pessoa
com deﬁciência, presidida pelo Senador Lindbergh,
pelo encontro, pela audiência pública sobre os direitos
da pessoa surda que hoje tivemos aqui no Senado, de
grande importância para a nossa reﬂexão e avanço
das políticas públicas.
Fazer também uma saudação à Deputada Jô
Moraes e a todos os Deputados e Senadores que participaram, junto com os trabalhadores, do lançamento
da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores
em Transportes Terrestres e fazer uma saudação muito
especial à comitiva paranaense que integrava hoje o
lançamento da Frente.
O que me traz aqui hoje são motivos para comemorarmos os avanços da nossa economia.
O Brasil tem muitos motivos para comemorar.
Continua em uma trajetória crescente em sua economia, com geração de emprego e renda. A inﬂação
mantém a sua trajetória de queda para o centro da
meta. O relatório Focus, que é uma expectativa de
mercado 2011 e, portanto, em geral pessimista, traz
números muito interessantes nesta semana. O IPCA,
na semana passada, estava em 6,33. Nesta semana
o IPCA fechou em 6,31. O IGPDI, de 7 pontos passou
para 6,94. O IGPM, de 6,92 para 6,81.
O mais importante é que o próprio mercado já
reconhece hoje que estaremos dentro da meta, IPCA
de 6,5%, banda superior da meta, ao ﬁnal de 2011,
com uma inﬂação de 6,31%. Ainda que a inﬂação neste mês seja divulgada além do limite da meta, nós já
temos todos os dados que indicam que ela está numa
trajetória descendente.
Por isso quero aqui parabenizar o Presidente do
Banco Central do Brasil, Presidente Alexandre Tombini,
toda a equipe econômica do Governo da Presidenta
Dilma, porque disse com contundência em todas as
audiências que esteve nesta Casa que a inﬂação estará no centro da meta em 2012, sem comprometer
o crescimento econômico, e que, neste ano, fecharia
dentro da meta superior.
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Então, parabéns, porque estamos vendo que o
combate à inﬂação está sendo consistente, determinado e sem colocar em risco os ganhos econômicos
que o nosso País já teve.
O relatório Focus também mantém a expectativa
nos índices IPCA, IGP-M e IGP-DI, em 2012, de 5%.
Sabemos que a inﬂação por que passamos se
deve por alguns motivos: aumento das commodities;
a inﬂação no mundo; e ainda alguns reﬂexo das medidas anticrise tomadas pelo governo do Presidente
Lula, com objetivo de manter o crescimento da economia nacional e, sobretudo, assegurar o emprego e
a renda do trabalhador brasileiro.
Pois o Governo fez muito bem, e o resultado
está aí. Brasil bate mais um recorde de geração de
empregos.
Aliás, esta era a preocupação do Senador Casildo Maldaner: exatamente controlar a inﬂação – ele
que me antecedeu na tribuna – sem reduzir o ritmo
do nosso crescimento e aquilo que conquistamos na
nossa economia.
Dados reais mostram que foram gerados no Brasil, em 2010, novos 2.860.809 empregos formais entre
celetistas e estatutários, número recorde para um único
ano. A criação de empregos corresponde ao crescimento de 6,9% em relação ao estoque de empregos
que tínhamos em dezembro de 2009. E o numero de
empregos nos três principais setores da economia
cresceu acima do PIB. Entre os 22 subsetores da economia, 18 apresentaram crescimento.
No período do governo Lula, de 2003 a 2010, a
geração de empregos formais atingiu a marca de 15.384
milhões novos postos de trabalho. Um crescimento de
53,63% ao longo do período.
A média anual de geração de emprego foi de
1.923 milhão de vaga, aumento de 5,51% ao ano. Número inédito na história do emprego formal para um
período de oito anos consecutivos.
Em 2010, o rendimento médio dos trabalhadores formais apresentou um aumento real de 2,57%,
tomando como referência o INPC, ao passar de R$
1.698,35, em dezembro de 2009, para R$ 1.742,00,
em dezembro de 2010.
A verdade é que o Brasil, contrariando a grande
maioria dos demais países desenvolvidos e alguns
emergentes, vive uma situação de quase pleno emprego, com crescimento econômico e controle da inﬂação.
Falando em crescimento econômico, o Banco
Central do Brasil já fala hoje em crescimento do PIB
em 2011 próximo a 5%.
A atividade econômica cresceu 4% de janeiro
a março, no confronto com o mesmo período do ano
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anterior; e vale lembrar que desde o ﬁm de 2010 o
Governo adota medidas de restrição ao crédito para
conter a alta de preços.
Aliás, o Governo vem trabalhando forte e decididamente para o controle da inﬂação e por isso tem tido
os êxitos que aqui relatei no início da minha fala.
O Governo central, composto de Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central, registrou um superávit primário acumulado de R$25,5 bilhões nos três
primeiros meses deste ano, valor que supera, com um
mês de antecedência, a meta ﬁxada para o primeiro
quadrimestre, que era de R$22,9 bilhões.
Em março, a economia para o pagamento de
juros da dívida somou R$9,134 bilhões, o segundo
melhor resultado para o mês desde 2008, quando
atingiu R$10,606 bilhões. Em março de 2010, houve
um déﬁcit de R$4,553 bilhões. Ainda vivíamos, naquele período, o expansionista do enfrentamento à crise
econômica mundial.
As despesas com pessoal registraram queda de
4,4% entre janeiro e março deste ano, em comparação
com o mesmo período de 2010. Isso mostra a eﬁciência da política ﬁscal levada a cabo pelo Governo da
Presidenta Dilma.
O fato é que Brasil tem um dos melhores desempenhos ﬁscais do mundo. Foi por isso que tivemos uma
elevação do nosso rating pela Fitch, Agência de classiﬁcação de risco, e, em breve, deveremos ter outras,
por outras agências.
A conﬁança dos investidores internacionais continua bastante elevada, aﬁnal, depois de recuar em abril,
a entrada de dólares no Brasil voltou a crescer nas primeiras semanas de maio, segundo o Banco Central.
Mas o Governo não descuida e vem trabalhando para assegurar mais competitividade as nossas
exportações, com a busca do equilíbrio na relação
real/dólar.
Dados do Banco Central mostram que o volume
de crédito concedido, pessoa física, também evoluiu,
passou de R$344,5 bilhões, em março de 2010, para
R$442,8 bilhões em março deste ano, o que representa
crescimento de 28,5%.
Fique claro que no mesmo período, a inadimplência passou de R$24,1 bilhões para R$26,1 bilhões, alta
de 8,3%, muito inferior à expansão do crédito e do que
se diz atualmente. .
Sobre esses assuntos, vale saudar a notícia de
que o Bacen criou ontem um supercomitê para acompanhar a evolução e desenvolvimento do sistema ﬁnanceiro no Brasil, chamado de Comitê de Estabilidade
Financeira, Comef. Ele será composto por 11 departamentos, duas gerências, pela Procuradoria-Geral do
Banco Central e pela Secretaria Executiva da Casa.
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Também integram o órgão todos os diretores e
o Presidente da instituição, Alexandre Tombini. Os integrantes do novo braço da autoridade monetária irão
se reunir bimestralmente para desenvolver estratégias
e diretrizes para que a autoridade monetária se antecipe aos riscos que possam afetar todo o mercado
ﬁnanceiro e causar problemas à economia.
Vale assegurar que, esta semana, no setor agrícola, nós tivemos boas notícias. A Presidente Dilma
disse que vai destinar ao plano safra de 2011/2012 os
mesmos R$16 bilhões reservados para a agricultura
familiar no biênio 2010/2011. Porém, assegurou a redução dos juros e aumentou o limite de crédito máximo
para os pequenos agricultores contraírem empréstimos
no Pronaf – Programa Nacional de Agricultura Familiar,
além de elevar de R$3,5 mil para R$4 mil o segurosafra para o setor e também prepara uma série de
mudanças substanciais no crédito agrícola.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Eu queria pedir, Presidenta, a oportunidade de ter pelo
menos mais dois minutos para que eu possa deixar
registrado aqui um artigo que eu considero da maior
importância e se refere ao que eu falei hoje, de Vinícius Torres, publicado no jornal Folha de S.Paulo, que
mostra a importância que têm os programas sociais
no Governo.
Diz o seguinte o título:
“OPOSIÇÃO NÃO ENXERGA OS POBRES”
Dilma Rousseff contou ontem a sindicalistas rurais que vai cair a taxa de juros cobrada de pequenos agricultores, que vai garantir
preços mínimos para a lavra deles e que a
quantidade de dinheiro para o microcrédito rural
não vai diminuir em relação a 2010, quando foi
recorde. Quase ninguém vai dar bola.
Dilma estava tratando do Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar. Pronaf? No ano passado, esse programa de empréstimos para pequenos negócios rurais fechou uns 2 milhões de contratos,
mais que o dobro do número de empréstimos
acertados no último ano do governo FHC, que
inventou a coisa toda em 1996. O dinheiro sai
de bancos federais.
O Pronaf é um desses programas meio ignorados pelas “elites”, assim como no começo
eram desprezadas ou avacalhadas iniciativas
como o Bolsa Família, o ProUni, o aumento de
vagas nas universidades federais, o Luz para
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Todos, o Programa de Microcrédito Produtivo,
o aumento da aposentadoria “rural” do INSS
e seu efeito sobre os pequenos negócios do
interior etc.
Não vem ao caso aqui e agora discutir a
qualidade ou a eﬁciência desses programas.
Mas, juntos, afetaram e afetam a vida de milhões que passaram a vida toda largados,
“desprezados e humilhados”, sem oferta alguma de oportunidades, em miséria obscura
e infernal.
Tais programas afetam e afetaram também a vida de gente mais remediada, mas que
não podia colocar os ﬁlhos numa faculdade, o
que impressiona vizinhos e parentes.
Os críticos do governo Lula, nos partidos
ou nos meios de comunicação, não se davam
conta do efeito e do alcance econômico (no
varejo, ao menos), social e político dessas iniciativas aparentemente dispersas e pequenas.
Passaram a notar a maré lulista quando era
tarde demais (para a oposição). Claro que a
popularidade do ex-presidente veio da estabilidade econômica, da inﬂação baixa e dos
anos de crescimento bom, os melhores em
30 anos.
Mas não apenas.
Lula e seu governo foram buscar apoios
em grotões (periferias urbanas ou sertões). “Foram falar” com gente até então ignorada. Bem
ou mal, o petismo-lulismo alterou o contrato
político-social dos governantes com os mais
pobres, quase todo mundo no Brasil.
Muitos dos críticos do governo petista
de agora, o de Dilma Rousseff, concentram
suas avaliações de conjuntura e perspectivas
político-econômicas nos grandes números macroeconômicos: inﬂação, emprego, crescimento
do PIB. Uns anos de inﬂação desagradável e o
ﬁm da “novidade” do PIB crescendo de modo
contínuo de fato podem arranhar o prestígio
político do petismo.
Tal análise, porém, é pobrezinha, politicamente inepta. Os críticos do governo petista parecem que vão cometer o mesmo erro
de meados do governo Lula. De fato, parece
que Dilma tem por ora bem menos novidades
para apresentar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senadora.
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Prossigo a leitura:
Parece. Mas seu governo apronta um
plano de expansão do acesso à internet, um
“Web para Todos”. Apronta um plano de erradicação da miséria que pretende alcançar os
muitos pobres ainda desgarrados e inovar a
assistência aos já atendidos por programas
sociais. Melhorou as condições do Pronaf.
Etc. Etc.
Eu gostaria que esse texto ﬁzesse parte integrante
do pronunciamento que ﬁz agora, Srª Presidente.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
OPOSIÇÃO NÃO ENXERGA OS POBRES
Vinícius Torres Freire
Dilma Roussef contou ontem a sindicalistas rurais
que vai cair a taxa de juros cobrada de pequenos agricultores, que vai garantir preços mínimos para a lavra
deles e que a quantidade de dinheiro para o microcrédito rural não vai diminuir em relação a 2010, quando
foi recorde. Quase ninguém vai dar bola.
Dilma estava tratando do Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Pronaf?
No ano passado, esse programa de empréstimos para
pequenos negócios rurais (agricultura, agropecuária,
ﬂoresta) fechou uns 2 milhões de contratos, mais que
o dobro do número de empréstimos acertados no último ano do Governo FHC, que inventou a coisa toda
em 1996. O dinheiro sai de bancos federais.
O Pronaf é um desses programas meio ignorados
pelas “elites”, assim como no começo eram desprezadas ou avacalhadas iniciativas como o Bolsa Família,
o ProUni, o aumento de vagas nas universidades federais, o Luz para Todos (eletriﬁcação dos grotões),
o Programa de Microcrédito Produtivo (que liberou
1,27 milhão de empréstimos em 2010), o aumento da
aposentadoria “rural” do INSS e seu efeito sobre os
pequenos negócios do interior etc.
Não vem ao caso aqui e agora discutir a qualidade ou a eﬁciência desses programas. Mas, juntos,
afetaram e afetam a vida de milhões que passaram a
vida toda largados, “desprezados e humilhados”, sem
oferta alguma de oportunidades, em miséria obscura
e infernal.
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Tais programas afetam e afetaram também a vida
de gente mais remediada, mas que não podia colocar
os ﬁlhos numa faculdade, o que impressiona vizinhos
e parentes.
Os críticos do Governo Lula, nos partidos ou nos
meios de comunicação, não se davam conta do efeito
e do alcance econômico (no varejo, ao menos), social
e político dessas iniciativas aparentemente dispersas e
pequenas. Passaram a notar a maré lulista quando era
tarde demais (para a Oposição). Claro que a popularidade do ex-Presidente veio da estabilidade econômica,
da inﬂação baixa e dos anos de crescimento bom, os
melhores em 30 anos. Mas não apenas.
Lula e seu governo foram buscar apoios em grotões (periferias urbanas ou sertões). “Foram falar” com
gente até então ignorada. Bem ou mal, o petismo-lulismo alterou o contrato político-social dos governantes
com os mais pobres, quase todo mundo no Brasil.
Muitos dos críticos do Governo petista de agora, o de Dilma Rousseff, concentram suas avaliações
de conjuntura e perspectivas político-econômicas nos
grandes números macroeconômicos: inﬂação, emprego,
crescimento do PIB. Uns anos de inﬂação desagradável e o ﬁm da “novidade” do PIB crescendo de modo
contínuo de fato podem arranhar o prestígio político
do petismo.
Tal análise, porém, é pobrezinha, politicamente
inepta. Os críticos do Governo petista parecem que
vão cometer o mesmo erro de meados do Governo
Lula. De fato, parece que Dilma tem por ora bem menos novidades para apresentar. Parece.
Mas seu Governo apronta um plano de expansão
do acesso à internet, um “Web para Todos”. Apronta
um plano de erradicação da miséria que pretende alcançar os muitos pobres ainda desgarrados e inovar
a assistência aos já atendidos por programas sociais.
Melhorou as condições do Pronaf. Etc. Etc.
vinit@uol.com.br
Da Folha de S.Paulo
Durante o discurso da Srª Gleisi Hoffmam, o Sr. Randolfe Rodrigues, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª
Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann.
Com a palavra o Senador João Pedro, para uma
comunicação inadiável.
Senadora Gleisi, o discurso de V. Exª será transcrito na íntegra.

25/05/2011 10:04:04

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, peço a V. Exª que me informe qual é a ordem da minha inscrição pela liderança.
Gostaria de ter essa informação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª é o terceiro, sendo que o Senador
Mozarildo, que não se encontra presente, é o primeiro
e a Senadora Vanessa, que está aqui, é a segunda.
Então, o senhor é o terceiro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É
para eu saber, Srª Presidente, se a prática atual é de
alternância entre liderança e comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É alternância.
Então, o primeiro...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
percebo que foram chamados, na sequência, oradores
para comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não, era o Senador Paulo Davim, mas ele
preferiu ﬁcar como orador inscrito. Então, dei a palavra
ao Senador João Pedro.
O senhor será depois da Senadora...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB –PR) – Falou
antes o Senador Paulo Paim, também para comunicação inadiável. Então, pela sequência, seria Liderança.
Estou apenas querendo aprender a nova prática. Não
estou questionando.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – E eu estou tentando aprender para fazer
exatamente como o Regimento manda. Vamos agora
consultar a Drª Cláudia para saber a ordem, porque eu
tive que me ausentar por meia hora e perdi um pouco
o controle. (Pausa.)
A Senadora Vanessa tem prioridade porque já
estava presente. E nós sabemos que tem que ser um
e outro: Liderança e... Houve a questão do Senador
Davim, que preferiu falar, e aí houve essa confusão.
Mas o senhor falará em seguida. Tem o Senador João
Pedro, para uma comunicação inadiável; depois, a Senadora Ana Rita, por permuta com o Senador Suplicy;
depois, a Senadora Vanessa, pela Liderança; depois, o
Senador Paulo Davim, como inscrito; depois, o Senador
Geovani Borges, como inscrito. E aí vamos alternando, a não ser que a Senadora Vanessa troque com o
senhor, porque fazendo permuta, tudo bem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB –PR) – Agradeço as informações.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador João Pedro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Posso falar pela Liderança?
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na manhã
e no início da tarde de hoje, estive fazendo uma visita
ao Comando do Exército Brasileiro, cujo comandante é o General Enzo. Vários Deputados e Senadores
estiveram nessa visita ao Exército Brasileiro, aqui em
Brasília. Estavam presentes o Senador Paulo Davim,
a Senadora Vanessa Grazziotin e vários Parlamentares da Amazônia para conhecerem o projeto que o
Exército Brasileiro começa a implantar e que vai até
2019, que é o Projeto conhecido como Sisfron – Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, orçado
em R$10 bilhões.
Srª Presidenta, Srs. Senadores, faço este registro por entender que é uma ação, uma atividade, um
projeto do Exército Brasileiro e, claro, do Ministério da
Defesa, inovador, por conta da exigência de novas tecnologias e de uma forma diferenciada de controlarmos
a nossa fronteira com os países da América Latina e
da América do Sul. São 17 mil km2 de fronteira. Só ali
na nossa Amazônia, Senador Geovani, temos 11 mil
km2 de fronteira. E os dirigentes do Exército, o General
Guerra, o General Villas Bôas, e todo o Comando do
Exército, nesta manhã, apresentaram de forma detalhada esse projeto.
Eu quero dizer da minha alegria por conta de uma
política voltada para as nossas fronteiras, sobretudo
por conta de uma vigilância mais moderna, com tecnologias principalmente por satélites, do controle desse
imenso território, que é o território amazônico; dessa
imensa fronteira com populações, com a presença,
lamentavelmente, do tráﬁco de pessoas, de armas, de
drogas, mas, ao mesmo tempo, de uma dinâmica social
e de uma dinâmica econômica das nossas fronteiras.
Quero falar aqui das fronteiras da nossa Amazônia. Temos uma fronteira que guarda muito simbolismo, que guarda um olhar especial, que é a fronteira
do Brasil com o Paraguai. Mas quero chamar a atenção para as fronteiras nossas lá no norte do Brasil
com a Venezuela, lá na Cabeça do Cachorro, que é
Venezuela, Colômbia e Brasil, ali no Município de São
Gabriel da Cachoeira, uma região muito bonita, mas
muito especial do ponto de vista estratégico militar e
que merece essa nova política do Exército Brasileiro,
do Ministério da Defesa.
Sabemos da liderança, Srª Presidenta, do Brasil
em nível internacional, do papel estratégico do Brasil
e da América Latina, do papel estratégico geopolítico
do Brasil no Mercosul, mas é importante olharmos
para as nossas fronteiras, com as nossas cidades,
com as nossas populações, com as nossas econo-
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mias e com as nossas culturas. A Amazônia merece
uma política como essa, diferenciada. O Brasil merece uma política diferenciada nas suas fronteiras. Daí
aplaudir, neste pronunciamento, esta iniciativa do Ministério da Defesa, esta política inovadora, oportuna,
atual de nós controlarmos as nossas fronteiras com
base na tecnologia.
Instituições como a Embraer, Srª Presidenta,
participam desse projeto. O Exército Brasileiro, evidentemente, tem que mudar e fazer essa transição
para a utilização de novas ferramentas, de tecnologias
inovadoras, atuais, para que a Amazônia e o Brasil
possam guardar, com muito carinho e dentro de uma
nova visão, as fronteiras brasileiras e, particularmente,
as fronteiras da nossa Amazônia.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Com a palavra a Senadora Ana Rita, como oradora inscrita, em permuta com o Senador Suplicy.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Lídice.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas para solicitar, Srª Presidente, a inclusão na Ordem do Dia do
Requerimento nº 163, de 2011, de nossa autoria.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tomarei as providências regimentais. Tomarei
ciência do que é e encaminharei o pedido.
Pois não, Senadora.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à
tribuna, nesta tarde de hoje, para comentar sobre dois
pontos que considero fundamentais.
Primeiro, lamentar um fato ocorrido em meu Estado. Um fato que demonstra o quanto a questão habitacional merece um olhar diferenciado dos gestores
públicos, para que se possa garantir um dos direitos
básicos que considero fundamental e mais sagrado:
o acesso à moradia, em especial para as populações
mais vulneráveis. Reﬁro-me à desocupação de 1.500
pessoas, ocorrida no Bairro Barra do Riacho, no Município de Aracruz – na verdade, cerca de 300 famílias,
num total aproximado de 1.500 pessoas.
Há mais ou menos 20 dias, nosso mandato acompanha o drama dessas famílias. A ordem de reintegração de posse a favor da Prefeitura Municipal de Aracruz
foi cumprida no dia de ontem. Como Vice-Presidenta
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da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta Casa, quero lamentar aqui o conﬂito
ocorrido durante a desocupação e registrar que, se
queremos evitar situações futuras como essa, que
levam sofrimento a centenas de pessoas, temos que
de fato investir mais em políticas públicas na área habitacional.
As cidades precisam se preparar para atender a
essa crescente demanda que é o direito de as pessoas terem um local adequado para morar. Caso contrário, ainda veremos muitas situações extremas como a
do Bairro Barra do Riacho, no Município de Aracruz,
no Estado do Espírito Santo. As famílias ocuparam a
área pertencente à Prefeitura de Aracruz há mais ou
menos um ano e meio, claro, porque não tinham onde
se instalar. Se o Município tivesse um programa habitacional adequado, possivelmente essa ocupação
não teria ocorrido.
Aqui eu quero aproveitar a ocasião, ainda, para
fazer um apelo aos gestores municipais no sentido de
que capacitem suas equipes para se adequarem às
exigências feitas pelos governos estaduais e pelo Governo Federal, para que possam participar de programas habitacionais como, por exemplo, o Minha Casa,
Minha Vida. É preciso que os municípios não se omitam das questões habitacionais, para evitarmos novos
conﬂitos, seja no Espírito Santo, seja em qualquer outro
Município ou Estado brasileiro.
Outro fato que quero aqui registrar, Srª Presidenta
– e é com muito prazer, com muita alegria que faço isto
da tribuna – é uma breve saudação à minha cidade, a
cidade de Vila Velha, que ﬁca na região metropolitana
da grande Vitória.
Na próxima segunda-feira, dia 23 de maio, comemora-se o aniversário da cidade, data marcada pela
chegada do português Vasco Fernandes Coutinho,
donatário da Capitania do Espírito Santo.
Vila Velha – fundada com o nome de Vila do Espírito Santo – foi sede da capitania até o ano de 1549,
quando a capital foi transferida para Vitória e o Município
passou a ter o nome atual. Mesmo não sendo a capital,
é a maior cidade do Estado do Espírito Santo.
Vila Velha é a cidade que adotei e me adotou aos
seis anos de idade, quando meus pais a escolheram
como moradia e onde moro até hoje por opção.
Desde então, muitas mudanças aconteceram. A
cidade, que à época possuía pouco mais de 50 mil habitantes, hoje é a maior cidade do Estado do Espírito
Santo, com mais de 414 mil habitantes.
É em Vila Velha que encontramos um dos mais
belos monumentos do Estado, o marcante Convento da
Penha, do século XVI, considerado por muitos o símbolo
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do Espírito Santo, junto com outros patrimônios como a
Igreja do Rosário, a Gruta Frei Pedro Palácios, o Forte
de São Francisco Xavier e o Farol de Santa Luzia, que
dão um ar especial à arquitetura da cidade.
Some-se a esse patrimônio construído o patrimônio natural da cidade: suas praias, sua área rural e
suas reservas naturais.
Vila Velha, assim como a maioria das cidades
brasileiras, ainda sofre com o enorme déﬁcit de projetos e equipamentos sociais e obras de infraestrutura.
Faltam creches, há problemas na área na saúde e na
educação, os índices de violência são elevados, também falta moradia de qualidade, há problemas crônicos
de drenagem urbana, que todos os anos ocasionam
enchentes e inundações que atingem milhares de pessoas. Há carência de saneamento básico, pavimentação, entre outros problemas, fruto da falta de planejamento urbano, social e ambiental e investimentos
públicos adequados.
A boa notícia é que a cidade, mais recentemente,
vem recebendo investimentos tanto do Governo Federal como do Estadual. E, neste quesito, quero registrar
que, este mês, tive a satisfação de participar de duas
cerimônias nesse sentido. Em uma delas, foi anunciado
pelo Governador Renato Casagrande e pela Prefeitura
Municipal a construção de casas populares, por meio
do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo da
Presidenta Dilma. Na outra cerimônia, ocorreram a assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação
do terminal rodoviário de Vila Velha e o lançamento do
edital para contratação das obras da segunda etapa
de construção e urbanização da ligação viária Terceira
Ponte – Avenida Carlos Lindenberg via Canal Bigossi,
ambas realizadas pelo Governo do Estado.
Essas são obras, Srªs e Srs. Senadores, fundamentais para a população de Vila Velha. São obras que
irão contribuir e muito para a melhoria da mobilidade
urbana e infraestrutura da cidade e para garantir à população o direito à moradia.
Nesta comemoração do aniversário de Vila Velha, eu quero aqui fazer um destaque especial à força
da nossa gente, do povo de Vila Velha, que é um povo
muito bom, um povo trabalhador e batalhador, pois se
trata de um povo que tem lutado por muitos e muitos
anos. O resultado dessa luta é característica da sua
própria cidade. O que quero aqui resgatar com isso é
a resistência, a combatividade e a esperança que permeiam os moradores de Vila Velha. Resistência, pois,
apesar das adversidades, se mantém de pé e insiste
em lutar por uma cidade melhor.
Vila Velha possui uma tradição de movimentos
sociais atuantes e organizados que marcam sua his-
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tória, lutadoras e lutadores populares, entre os quais
me incluo, pois a minha personalidade e valores que
defendo são, em boa medida, fruto desse ambiente de
luta, resistência e esperança.
Como petista, eu não poderia deixar de registrar
que Vila Velha, em 1986, elegeu o terceiro prefeito petista do País e o primeiro do Estado. Vila Velha foi a
primeira cidade do Estado a adotar o orçamento participativo, fruto da pressão e organização popular.
Economicamente, Vila Velha possui um polo de
confecção consolidado e cresce vertiginosamente no
setor de comércio exterior com seus terminais portuários.
Cerca de 90% das mercadorias que são escoadas
pelo Espírito Santo passam pela cidade, além de contar
com a presença da tradicional fábrica de chocolates
Garoto. Quem não conhece o bombom da Garoto, o
bombom Serenata de Amor, que muito é vendido pelo
nosso País e também exportado.
Diante disso, Srª Presidenta, Srªs Senadoras e
Srs. Senadores, quero aqui parabenizar minha cidade.
Parabéns, Vila Velha!
Parabéns ao povo da minha cidade!
Era o que eu tinha a dizer neste momento.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senadora Ana Rita.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
para uma comunicação de Liderança do PCdoB, pelo
tempo regimental de cinco minutos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Srª Presidente.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, a semana inteira, nestes últimos dias,
os jornais vêm dando como certo – isto é conﬁrmado
pelo Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e
pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante – o fato de que o Governo deverá editar e publicar
ainda no Diário Oﬁcial desta semana – entre hoje e
amanhã, portanto – uma medida provisória garantindo
incentivos ﬁscais à produção de tablets no Brasil.
Para quem nos ouve, o que é tablet? Como muitas
vezes falamos palavras com que a população não está
familiarizada, quero dizer que tablet é aquele computador horizontal, um computador cujo teclado é embutido nele próprio. Grande parte dos comercializados no
Brasil é importada, vem de outros países.
Com a recente visita da Presidente Dilma à China, ela teve a oportunidade de estar com os dirigentes
da maior empresa chinesa produtora de aparelhos, de
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insumos para informática, que é a Foxconn. A Foxconn
manifestou ao Governo brasileiro a vontade de vir ao
Brasil, de investir no Brasil, passando a produzir sobretudo os tablets, e solicitou, para isso, incentivos
ﬁscais.
A notícia que nós temos é que a medida provisória possivelmente incluirá os tablets como um tipo
de computador. Portanto, estarão os tablets todos na
nova categoria de informática – seria uma nova categoria de informática –, permitindo que eles sejam
incluídos na Lei do Bem, a lei que garante uma série
de incentivos para a produção desses bens, desses
produtos no Brasil. Tudo indica que essa medida sairá
esta semana, o que fará com que o tributo do PIS e da
Coﬁns, de 9,5%, passe para 0%. O IPI também deve
ir, de 15%, para aproximadamente 3%.
Srª Presidente, eu primeiro quero dizer que acho
muito importante a vinda, o início da produção desses
componentes, desses produtos no Brasil. Entretanto,
eu acho que o Governo brasileiro tem que trabalhar
com muito cuidado, com muito cuidado, porque todas
as notícias, todas as matérias dão conta de que, possivelmente, essa indústria será instalada no Estado
de São Paulo.
Ora, Srª Presidente, o Estado de São Paulo é
responsável por aproximadamente 35% do PIB brasileiro. O Governo tem sido um bom governo, porque
tem procurado adotar ações de desconcentração da
economia brasileira e fazer com que o desenvolvimento
nacional seja um desenvolvimento mais equitativo. Não
podemos mais conviver, é impossível continuarmos a
conviver de forma passiva com os índices que o nosso
País tem: regiões Sul e Sudeste muito desenvolvidas
e regiões extremamente carentes e pobres, com nível
de desenvolvimento muito mais atrasado, que são as
regiões Norte e Nordeste, e um pouco menos a região
Centro-Oeste.
E mais: nós precisamos nos lembrar de que o
Brasil tem uma zona franca, que é a Zona Franca de
Manaus, que tem, do ponto de vista constitucional, os
únicos incentivos ﬁscais garantidos na Constituição. E
a Zona Franca de Manaus tem mostrado, a cada ano,
que é um projeto correto não apenas porque garante
essa diminuição das desigualdades entre as regiões
brasileiras, mas porque tem sido a mais eﬁciente política ambiental do Brasil.
O Estado do Amazonas não é o Estado mais
preservado por conta de que tenhamos uma política
ambiental local diferenciada dos outros Estados da
Região Amazônica, não. Nós temos 98% de nossas
áreas preservadas graças à existência da Zona Franca
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de Manaus, cujo faturamento é de aproximadamente
US$36 milhões.
Então, vejamos todos...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senadora, mais um minuto. Já tínhamos dois de
extensão na comunicação inadiável. Para encerrar.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Não tive dois minutos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Teve. Eu que estou fazendo. Teve, sim.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeitamente. V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Desculpe-me.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Não, não há problema. Eu estou aqui concordando com V. Exª. V. Exª diz. Eu acredito no que V. Exª
diz. É que, quando a gente fala, Senadora Marta, a
gente não percebe que o tempo está passando.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu sei.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – V. Exª sabe.
Enﬁm, quero aqui dizer que nós, da Bancada do
Amazonas, estamos olhando com muito cuidado. Temos vários estudos que mostram que a Zona Franca
de Manaus será extremamente prejudicada com essa
nova medida provisória, extremamente prejudicada,
porque – se não ﬁcar todo o segmento de produção
na Zona Franca de Manaus, temos o entendimento de
que pelo menos parte – o tablet se confunde com o
computador, que se confunde com o aparelho de televisão e toda a produção de televisão está na Zona
Franca de Manaus. Então, começa com uma coisa
pequena, essa coisa vai crescendo e o Estado vai
sendo prejudicado.
Então, Senadora Marta, vamos aguardar a publicação da medida provisória. A bancada, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal,
está e estará muito atenta. E mais do que isso, precisamos discutir, as Regiões Nordeste e Norte, porque
não podemos mais ver todos os grandes investimentos
serem dirigidos para a Região Sudeste do Brasil. Isso
não é mais possível. Não adianta dizer que não há mão
de obra nas outras regiões, porque há. A mão de obra
do Amazonas hoje é extremamente qualiﬁcada para
esse tipo de produção. A Sony leva pessoas, a empresa
Sony instalada no Amazonas leva pessoas do Japão
para serem treinadas na Zona Franca de Manaus.
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Então, ﬁca aqui o meu primeiro pronunciamento e
voltarei muitas vezes aqui para falar desse assunto.
Muito obrigada, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra o Senador Paulo Davim.
Senador Paulo Davim, com a palavra, como orador inscrito.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁz um
pronunciamento na semana passada sobre o Código
Florestal, ressaltando a importância de que a discussão se desse na forma mais harmônica e dando ouvidos às informações técnicas, deixando as posições
fundamentalistas de lado a lado.
Existe uma preocupação latente em todos que nos
preocupamos com a temática a respeito do desmatamento de que, em função de uma eventual perspectiva
de anistia de quem cometeu crimes ambientais, isso
já incrementou o desmatamento no Brasil.
O relatório publicado, ontem, pelo Ministério do
Meio Ambiente, por meio do sistema de monitoramento
por satélite Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, mostrou um aumento em 27% no desmatamento na Amazônia, de agosto do ano passado a
abril deste ano, o que signiﬁca, Srs. e Srªs Senadoras,
1.848 quilômetros quadrados de desmatamento. Só em
março e em abril deste ano, nesses dois meses, houve
um aumento do desmatamento em relação ao mesmo
período do ano anterior em 473%. E vejam bem – vejam bem, os senhores –, esse período é o período de
chuvas, em que o desmatamento é mais difícil, é mais
trabalhoso e, mesmo assim, houve esse acréscimo em
relação ao mesmo período do ano passado – 473% a
mais, o que corresponde a 593 quilômetros quadrados,
só nos meses de março e de abril deste ano.
No Estado de Mato Grosso, por exemplo, houve
um incremento de 480 quilômetros quadrados, ou seja,
houve um desmatamento de 480 quilômetros quadrados no Estado de Mato Grosso.
Mas esse sistema de monitoramento por satélite
também tem umas imprecisões, uma limitações. Por
exemplo, o Estado do Pará, que sempre é campeão
de desmatamento no Brasil, estava com 80% do seu
território coberto por nuvens, diﬁcultando a observação pelo satélite. Portanto, não está aí contabilizado
o desmatamento no Estado do Pará.
Fico imaginando se o Governo não tivesse o zelo
que tem e o Brasil não tivesse a tradição que tem em
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relação à comunidade internacional na preservação
do meio ambiente.
Agora, vejam os senhores, se esta Casa e a Câmara Federal permitirem o desmatamento da reserva
legal em até 4 módulos ﬁscais, isso vai ocasionar um
acréscimo no desmatamento de 62 milhões de hectares
no Brasil, o que conﬁgura um crime ecológico.
Não podemos aceitar, não podemos permitir que
isso aconteça. E esse acréscimo de 27% no desmatamento da Amazônia, tenho absoluta certeza, deveu-se
à perspectiva da anistia que consta do texto, do substitutivo do Deputado Aldo Rebelo, ao qual somos contra. Nós, do Partido Verde, somos contra, o Governo é
contra, o Ministério do Meio Ambiente é contra. Tenho
absoluta certeza de que a Presidenta Dilma terá um
posicionamento ﬁrme, através da sua Ministra de Meio
Ambiente, a Ministra Izabella Teixeira.
Agradou-me muito ler parte de sua entrevista
no jornal O Globo, quando ela diz: “Quero dizer claramente: quem apostar no desmatamento para botar
boi vai ter o seu boi apreendido e destinado ao programa Fome Zero. Quem apostar no desmatamento para
plantar vai ter a sua produção apreendida e destinada
ao programa Fome Zero”.
Portanto, são posições ﬁrmes como as da Ministra Izabella Teixeira que vão fazer, sim, com que haja
respeito às leis ambientais. Não podemos aceitar o
desrespeito ao meio ambiente e ouvirmos passivamente, assistirmos de uma forma omissa, sem nenhuma
reação, até porque precisamos defender o maior patrimônio deste País, que é a sua biodiversidade. O que
estamos defendendo não é somente para a geração
atual, mas, sobretudo, para as futuras gerações.
Não posso defender nem aceitar a anistia de
quem cometeu crimes ambientais porque vamos criar
no Brasil a cultura da anistia, a exemplo dos Reﬁs.
De repente, vamos, primeiro, cometer uma injustiça a quem foi obediente à lei, que não transgrediu a
legislação ambiental. Segundo, vamos estimular as
pessoas que não cumpriram a legislação ambiental
a continuarem descumprindo, cometendo infrações
ambientais, na perspectiva de uma futura anistia. Isso
não pode acontecer no Brasil. E o Brasil está sendo
observado pela comunidade internacional, porque a
mudança nos nossos biomas seguramente afetará o
clima do planeta.
A gente precisa preservar os nossos rios. É bem
verdade que a gente precisa também reconhecer a
importância do agronegócio no Brasil.
O agronegócio que é responsável por 25% a 30%
do PIB nacional. Mas há condição, sim, de crescermos
de forma sustentável. E dei um exemplo, na semana
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passada, quando, na década de 1960, a relação boi/
hectare era de 0,49 boi por hectare. Hoje, temos a relação de um boi por hectare. E veja que temos o maior
rebanho do mundo. Em outros países, com rebanho
menor que o do Brasil, a relação é de 2, 2,5, até 3, ou
seja, precisamos otimizar o agronegócio.
Na década de 1960, a produção de grãos por
hectare passava um pouco de setecentos quilos. Hoje,
produzimos, por hectare, mais de três mil quilos, graças ao incremento tecnológico, graças à presença de
técnicos e a uma instituição chamada Embrapa, que
vem dando suporte necessário ao agronegócio, mostrando que seremos capazes de incrementar a produção, de transformar o Brasil no celeiro de alimento do
mundo, sem termos, necessariamente, que desmatar,
agredir a natureza.
Deixa-me triste a constatação do Ministério do
Meio Ambiente e do Inpe, esse acréscimo de 27% do
desmatamento da Amazônia de agosto do ano passado para abril.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Isso
aumenta a responsabilidade desta Casa e aumenta a
responsabilidade da Câmara Federal.
Peço-lhe somente dois minutos, Senador.
Precisamos discutir com seriedade, dando ouvido
às informações das instituições cientíﬁcas.
Com prazer, concedo o aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Davim, nós dois que somos médicos temos,
obviamente, a preocupação primordial com o ser humano. Eu ﬁco preocupado e leio com muita atenção
todas essas matérias publicadas. Recentemente li um
artigo cientíﬁco que mostra que, primeiro, os nossos
satélites não são nossos.
Não temos satélite brasileiro cuidando realmente
do monitoramento das nossas coisas, nem da mata,
nem das pessoas. Segundo, é importante como se
fala em mata, em boi e não se fala de gente. Eu sou
da Amazônia, nasci em Roraima, e é impressionante
como não existe uma preocupação nessa questão. Só
há dicotomia entre agronegócio e desmatamento, preservação, mas não há uma gota de preocupação com o
pequeno agricultor, com o índio, inclusive, que desmata
para sobreviver, que é ser humano também. Então eu
acho que, embora esse seja um assunto para a gente debater mais à frente, é muito precipitado acreditar
nesses dados de desmatamento da Amazônia. Quem
voa para lá voa vendo a mata, e quem anda lá não vê
esse desmatamento que esses satélites duvidosos
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publicam. Mas como sou, e como V. Exª, um homem
de ciência, eu não quero contestar simplesmente; eu
quero me convencer. E temos que ter um debate desapaixonado sobre essa questão, preocupados com
os 25 milhões de habitantes da Amazônia.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obrigado, Senador Mozarildo.
Mas nós precisamos acreditar em informações oﬁciais, e a informação é do Ministério do Meio Ambiente
e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Quanto ao argumento de dizer que não estamos
valorizando o ser humano, claro que sim, na medida
em que eu valorizo a biodiversidade, eu estou valorizando o ser humano, até porque a biodiversidade é
uma prateleira de opções cientíﬁcas. Nós somos médicos e sabemos. Um remedinho chamado captopril
foi extraído do veneno da jararaca...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senador.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – A própria digoxina, que é o remédio que trata o coração, foi
extraída de duas plantas, digitalis lanata e digitalis purpúrea. Daí por que a biodiversidade é extremamente
importante para a ciência e para o ser humano.
Portanto acho, eu concordo com V. Exª, o debate tem que ser um debate desapaixonado, mas dando ouvidos às informações técnico-cientíﬁcas, não
podemos dar ouvidos às posições fundamentalistas
de lado a lado.
Era só, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, pela Liderança do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente, comunicamos à Casa que o nosso Partido, o PSDB, acaba
de protocolar duas ações diretas de inconstitucionalidade.
Uma delas diz respeito à medida provisória recentemente aprovada no Senado Federal que trata
da criação da empresa para administrar o trem-bala e
também de repasses para o BNDES, enﬁm, recursos
destinados à execução do projeto do trem-bala. Essa
é a primeira Ação Direta de Inconstitucionalidade que,
anunciamos, o partido protocolou no dia de hoje.
A outra é aquela que está na pauta, na Ordem do
Dia, inclusive com a pretensão de que seja votada no
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dia de hoje, a Medida Provisória nº 515, que trata de
créditos extraordinários da ordem de R$26,6 bilhões.
Essa Adin tem como Relator o Ministro Ayres Britto.
Portanto, como anunciamos anteriormente já no
dia em que deliberamos sobre a medida provisória que
tratava do trem-bala, estamos hoje anunciando o cumprimento dos compromissos assumidos com relação a
interpor ação direta de inconstitucionalidade, sobretudo
na defesa desta instituição, que tem tido suas prerrogativas usurpadas pelo Poder Executivo e, acima de
tudo, na proteção da Constituição do País, que não
pode continuar sendo afrontada dessa maneira.
Feito esse anúncio, Srª Presidente, gostaria de
registrar que hoje, 19 de maio, comemoramos o Dia
Mundial do Combate às Hepatites. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 2 bilhões de pessoas
sejam portadoras do vírus da Hepatite B. Desse total,
cerca de 300 milhões evoluem para a forma crônica
da doença, isto é, cirrose e câncer de fígado.
O vírus da Hepatite C atinge cerca de 170 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo três milhões
somente no Brasil. No dia reservado ao combate às
hepatites virais, registramos que tramita nesta Casa,
Srª Presidente, projeto de lei de nossa autoria que
pretende estender aos portadores das formas crônicas
de Hepatite B ou C os mesmos benefícios concedidos
aos portadores da Aids.
O projeto se encontra na Comissão de Assuntos Sociais cujo Presidente, Senador Jayme Campos,
designou como Relator o Senador Waldemir Moka,
que, aliás, acaba de chegar a este plenário. Estamos
fazendo um apelo para que se dê celeridade à apreciação desse projeto. Esperamos contar com o apoio
de todas as senhoras e senhores Senadores.
Esse projeto havia sido apresentado há alguns
anos pela Senadora Ana Júlia. Como foi para o Arquivo, nós o reapresentamos utilizando a justiﬁcativa
que deu origem ao projeto apresentado pela Senadora do Pará.
Nosso apelo, portanto, a todos os Srs. Senadores.
É um projeto que diz respeito à saúde da população.
Infecções como as Hepatites tipos B ou C transformaram-se, nas duas últimas décadas, em grandes problemas de saúde pública, não só porque acometem
uma importante parcela da população, mas também
porque muitos pacientes não se curam e passam a
apresentar a sua forma crônica.
O projeto que submetemos à apreciação do Senado tem como objetivo estender aos portadores das
formas crônicas da Hepatite B ou C os mesmos benéﬁcos concedidos pela Lei nº 7.670, de 1988, aos
portadores de AIDS.

12294.CS3.indd 17439

Sexta-feira 20

223

17439

Tenho certeza, Srª Presidente, Senador Moka,
que é o Relator dessa matéria, certamente com a
sensibilidade que possui, dará guarida a esse pleito e
determinará uma tramitação rápida para que possamos
brevemente deliberar no plenário do Senado Federal
até porque houve um entendimento de lideranças...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PDSB – PR) – Srª
Presidente, estou concluindo.
Houve entendimento de todos os partidos da
Casa com o Presidente José Sarney de que teríamos
votações temáticas. E exatamente a saúde é o primeiro
tema para as deliberações.
Por esta razão, desejamos que esse projeto seja,
o mais rapidamente possível, votado no plenário do
Senado Federal.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias, que falou pela
liderança do seu partido.
Agora, estaria inscrita a Senadora Vanessa, que
já falou pela liderança.
O Senador Geovani Borges, que fez uma permuta comigo. Vou declinar e dou a palavra à Senadora
Lídice da Mata.
Em seguida, teremos...
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria que
V. Exª me inscrevesse para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É possível porque o Senador Geovani Borges
abdicou para falar como orador inscrito. Então, o senhor está inscrito como o terceiro.
Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, a quem agradeço, inclusive, a gentileza do tempo, Srªs e Srs. Senadores, uso a tribuna
para registrar que o dia de ontem foi muito produtivo
na luta contra o abuso sexual infantojuvenil, quando
transformamos a sessão ordinária do Senado numa
verdadeira sessão especial, haja vista os inúmeros
depoimentos e pronunciamentos das Srªs e Srs. Senadores ressaltando aquela data.
Houve também um evento de grande importância,
promovido pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça
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–, Unicef e Childhood, uma organização não-governamental, cuja Presidente é a rainha Sílvia, da Suécia:
um seminário, que foi aberto na sede do Supremo Tribunal Federal, instalado pelo Presidente do Supremo
e Presidente do Conselho Nacional de Justiça, assumindo, portanto, o compromisso de a Justiça brasileira
dar tratamento especial a essa questão.
Foi o primeiro encontro nacional de experiências
de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes no Judiciário brasileiro. O seminário ocorreu
durante o dia de ontem e todo o dia de hoje, debatendo
questões como os mutirões da cidadania e o processo
de implantação do depoimento especial no Judiciário
brasileiro, a cartograﬁa das experiências de tomada
de depoimento no Judiciário brasileiro e os principais
dados da pesquisa, as normativas internacionais e a
legislação brasileira sobre a tomada de depoimento
especial, projeto de lei do novo Código de Processo
Penal e outros assuntos pertinentes a essa questão,
fazendo com que questão como o projeto de lei da
Câmara de depoimento sem dano, que já foi debatido
neste Senado e na Câmara, fosse incorporado pelo
Relator do projeto de lei do novo Código de Processo
Penal, o Senador Casagrande. Porém, as entidades da
área hoje reivindicam uma mudança no texto que possa reﬂetir uma participação maior e a garantia mesmo
da oitiva especial com depoimento sem dano desde o
início do inquérito policial.
É um tema extremamente importante para a garantia do direito da criança e do adolescente vitimados
pela violência, pelo abuso sexual, que têm necessidade
de ser parte em um processo judicial criminoso contra
o abusador, o violentador e assim por diante.
Creio que foi um seminário de extrema importância. Hoje, com a presença da Rainha Silvia, que se
incorporou ao seminário promovido pela Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, também
com a participação da Organização Childhood, e a
presença de V. Exª na Mesa daquela Casa legislativa,
da Secretária Nacional dos Direitos Humanos, Maria
do Rosário; com a Presidente da Comissão, Deputada Manuela, e de tantas outras organizações não-governamentais, que, junto com a chamada Rainha dos
Baixinhos brasileiros, a artista e apresentadora Xuxa,
que empresta o seu nome a essa causa tão importante,
num Projeto de Lei da Câmara, que já foi recebido pelo
Senado, pelo Senador Sarney, que já se comprometeu
a levá-lo adiante o mais rápido possível, que é aquele
que condena as palmadas, os castigos físicos, como
medida educativa em nosso país.
Portanto, é realmente uma semana em que o movimento em defesa da criança e do adolescente e de
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combate à exploração e ao abuso sexual das crianças
do nosso país pode comemorar, não do ponto de vista da existência desse fator tão negativo para a nossa
vida nacional, para a nossa sociedade, para a vida
das crianças, dos brasileiros e brasileiras, mas, principalmente, pelas conquistas, pelos avanços realizados
nesta semana e pela produtividade desses encontros
que nós conseguimos realizar.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senadora Lídice da Mata.
Com a palavra o Senador Wilson Santiago, para
uma comunicação inadiável, pelo tempo regimental
de cinco minutos.
Depois, o Senador Garibaldi Alves, em permuta
com a Senadora Ana Amélia; e depois o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy,
demais Senadoras e demais Senadores, proﬁssionais
da imprensa, trago, Srª Presidenta, no dia de hoje, um
reconhecimento.
Hoje se comemora o dia do defensor público. Não
poderia deixar de vir a esta tribuna para mais uma vez
enaltecer a categoria a que pertenço, com muito orgulho, e todos sabem disso. Tanto assim que, em outras
oportunidades, tanto aqui no Senado Federal, quanto
na Câmara dos Deputados, quando por lá passei, pude
demonstrar meu apreço pela Defensoria Pública.
Em função da data, estou apresentando requerimento de voto de aplauso, que chegará às mãos de V.
Exª, Srª Presidenta, pelo transcurso da data comemorativa do dia do defensor público, a ser encaminhado
pelo Senado Federal aos órgãos representativos da
categoria no País e também em todos os Estados da
Federação.
Trabalhar com os chamados hipossuﬁcientes, ou
seja, com aquelas pessoas sem recursos para custear
honorários de advogado e outras custas processuais
sem prejuízo próprio e da família é uma missão. Todos
nós reconhecemos isso. Só permanece na proﬁssão
aquele que quer estar próximo à comunidade, aquele que quer ter contato direto com a população, mais
ainda, aquele que quer seguir o preceito cristão de
ajudar o próximo.
No início desta semana, na abertura da programação da semana do defensor público em Minas Gerais,
a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Doutora Carmem Lúcia, falando sobre o defensor público, aﬁrmou
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que estes são “capazes, institucionalmente, de pensar
não apenas no outro, mas também com o outro”.
Assim, nada mais justo do que homenagear o
Defensor Público, porque, da mesma forma, Senadora
Ana Amélia, pensam todos aqueles que sabem que
no exercício da defensoria pública, é através do defensor público, onde não só se reconhece legalmente os
direitos dos outros como também o próprio exercício
pleno da cidadania de todos os cidadãos brasileiros,
independentemente de classe.
Ao observarmos o preceito constitucional de que
o Estado deverá prestar assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuﬁciência de recursos, podemos aﬁrmar que a Defensoria Pública é
essencial ao acesso à Justiça.
Por isso, Srª Presidenta, sempre tenho dito, e é
reconhecido por todos, que não se justiﬁcam as próprias recomendações e falácias que existem do amplo
acesso à justiça sem também fortalecermos a Defensoria e darmos à população mais carente o acesso,
por meio da Defensoria Pública.
Essa instituição tem o importante papel de garantir o princípio do livre acesso à Justiça, cuidando
de adolescentes em conﬂito com a lei, defendendo
mulheres vítimas da violência doméstica, exercendo
muitas vezes a função de conciliador, ouvindo aqueles
que tanto sofrem, entre tantas outras coisas.
Como já aﬁrmei em outras oportunidades, ter
Defensorias Públicas fortes e atuantes, com plenas
condições para tal, é o mínimo que se exige de todos
os estados brasileiros. A própria Constituição Federal
proclama a instituição como instância essencial e insubstituível ao ato de distribuir justiça por todo o Brasil,
a todos os brasileiros.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em comunicação inadiável é impossível
ter apartes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Desculpe-me, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está desculpado. Depois, por questão de ordem, o Senador pode ter a palavra.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Mas Senador Aloysio Nunes Ferreira, com certeza,
o pensamento de V. Exª vai fortalecer o nosso no que
se refere à necessidade do amplo fortalecimento da
Defensoria Pública em todo o Brasil.
Srª Presidente...
(Interrupção do som.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Desculpe, Senador.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Para atender ao princípio democrático do acesso
universal à Justiça, temos que possibilitar a todos os
hipossuﬁcientes brasileiros acesso à Defensoria Pública em seu Estado.
Sabemos que desde 2004, com o advento da
Emenda Constitucional 45, a instituição tem alcançado signiﬁcativos avanços na defesa dos menos favorecidos. Entretanto, isso ainda acontece de maneira
desproporcional, diante de sua importância. Precisamos ter defensores públicos em todas as comarcas
brasileiras.
Claro que o Brasil necessita de uma ampliação
nos quadros de defensores públicos e estes precisam
ser remunerados de forma mais justa, que é isso que
falta em muitos Estados da Federação. Essas remunerações devem ser condizentes com a importância do
trabalho que realizam em todo o território nacional.
Infelizmente, alguns administradores públicos ainda não se conscientizaram da importância da Defensoria Pública, sendo poucas, espalhada pelo território
nacional, para o pleno exercício da própria cidadania.
O meu Estado, a Paraíba, é um dos poucos exemplos
da Federação, onde falta esse reconhecimento, a ponto
e desconsiderar a autonomia do órgão para permitir
que algumas demandas judiciais...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Só dois minutos para concluir, Excelência.
Algumas demandas judiciais permaneçam não
só no Estado, como também aqui na Justiça nacional,
nos tribunais superiores.
Por isso fazemos um apelo para que o governante reveja sua posição e atenda o pleito da própria
categoria.
Portanto, não por conta do dia de hoje, mas por
todos os dias do ano, parabenizo todos esses proﬁssionais que buscam com o seu saber jurídico atender toda
aquela parcela da sociedade que não tem como conﬁar
a efetivação dos próprios direitos conquistados.
Srª Presidenta, o requerimento já está aí nas
mãos de V. Exª.
Mais uma vez, Senador Mozarildo, Senador Vicentinho, Senador Alvaro Dias, Senadora Ana Amélia,
Senador Garibaldi Alves e todos que aqui estão, sei
que todos nós somos conscientes disso, que sem a
Defensoria Pública não há a universalização do acesso à Justiça, porque existem Estados da Federação,
Senadora, em que 90% dos feitos que tramitam na
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própria justiça, são de responsabilidade ou patrocinados pela Defensoria Pública. Signiﬁca ainda dizer que
sem a Defensoria Pública... Imaginem como seriam
os pobres nesses Estados que alcançam 90% do seu
respectivo atendimento.
Sei que o tempo está esgotado. Peço desculpas
a V. Exª, Srª Presidenta, mas o dia de hoje, o Dia do
Defensor Público não poderia deixar de ser registrado nesta Casa e também reconhecido por todos nós
e também pela sociedade brasileira, inclusive os que
não precisam do defensor público.
Muito obrigado a V. Exª. Agradeço a tolerância.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 567, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal – RISF, requeiro votos de louvor pelo
transcurso do 94º (nonagésimo quarto) ano em que se
comemora o Dia Nacional do Defensor Público, nesta
data de 19 de maio.
Solicito seja encaminhado o respectivo voto de
louvor aos Presidentes das Associações dos Defensores Públicos elencados.
Sala das Sessões, – Senador Wilson Santiago.
Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Presidente, André Luis Machado de Castro.
Associação Paraibana dos Defensores Públicos
– APDP. Presidente, Enriquimar Dutra da Silva.
Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Defensor Público-Geral, Vanildo Oliveira Brito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de louvor
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra o Senador Garibaldi Alves,
como orador inscrito.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, peço a V. Exª que me conceda
o direito de falar desta tribuna, porque tenho ainda diﬁculdade de locomoção.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com prazer, Senador.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu estive re-
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centemente visitando o interior do meu Estado. Fiquei
muito apreensivo e fui tomado por um sentimento de
profunda preocupação ao ouvir os depoimentos espontâneos de alguns conterrâneos: com que rapidez
estão proliferando as drogas no meio dos jovens e
quanto isso vem contribuindo para o aumento dos índices de criminalidade. No interior do meu Estado e
em várias cidades do Brasil, muito se tem notícia da
crescente atividade criminosa relacionada ao consumo de drogas.
O Rio Grande do Norte tem o Proerd, um projeto
de prevenção antigo e eﬁciente. Atuando desde 2002,
o PROERD (Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência) está presente hoje em 23 Municípios de meu Estado, e seus 100 policiais militares
instrutores atendem anualmente uma média de 70 mil
crianças, adolescentes e comunidade em geral. É certo
que precisamos aumentar em muito esses números,
mas estamos caminhando nessa direção.
Srª Presidente, a situação das drogas é alarmante
nas grandes capitais, a mídia brasileira direciona seu
foco mais para as grandes cidades. As cidades interioranas do Brasil convivem, hoje em dia, com um elevado
número de ocorrências policiais ligadas às drogas e, se
não forem tomadas medidas urgentes, teremos, muito
em breve, problemas em escalas desastrosas.
Recentemente, o Promotor de Justiça da cidade
de Mossoró falou sobre o combate às drogas no interior,
relatando a situação difícil dos agentes públicos que
militam na área de repressão às drogas. Fez o seguinte
comentário no jornal: “Hoje a Delegacia de Narcóticos
de Mossoró não tem sede própria. São cinco pessoas
e um delegado, com apenas uma viatura. Assim não
vamos a lugar nenhum”. Sabendo-se que essa realidade exposta pelo ilustre Promotor é a realidade da
maioria das cidades interioranas brasileiras, não há
como ﬁcar indiferente a essas palavras.
Só no meu Estado, Rio Grande do Norte, segundo a Polícia Federal e números do Departamento de
Repressão a Entorpecentes – DRE, entre 2005 e 2011,
foram apreendidos 482 quilos de crack, 338 quilos de
cocaína e 138 quilos de pasta base de cocaína. De janeiro a abril de 2011, comparando-se aos quatro primeiros meses de 2010, houve um aumento de 587%
em relação à cocaína e 23% de crack.
O Governo Federal vem procurando agir de forma
pontual no combate às drogas, mas é necessário que
sejam criados meios de combate mais eﬁcazes, menos
tímidos e que envolvam o futuro do Brasil.
Esse tema é tão importante... Cada vez mais trouxeram aqui onde podemos buscar alternativas legais
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e orçamentárias para marcharmos contra as drogas,
esse tsunami social.
Sr. Presidente, peço a Deus que nos ilumine para
que possamos acenar às famílias vitimadas pelas drogas com uma esperança concreta e verdadeira e que
também consigamos, num esforço comum entre sociedade e o Poder Público, diminuir esta drástica realidade
em que vivemos no que tange às drogas.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR GARIBALDI ALVES.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu estive recentemente visitando o interior do meu estado, ﬁquei muito apreensivo e fui tomado por um sentimento de profunda
preocupação, ao ouvir os depoimentos espontâneos
de alguns conterrâneos: com rapidez que está proliferando as drogas no meio dos jovens e o quanto
isso vem contribuindo para o aumento dos índices de
criminalidade. No interior do meu estado e em várias
cidades do interior do Brasil muito se tem notícias
da crescente atividade criminosa relacionadas com
o consumo de drogas.
O Rio Grande do Norte tem o PROERD, um projeto de prevenção antigo e eﬁciente. Atuando desde 2002
o PROERD (Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência), está presente hoje em 23 municípios de meu Estado, e seus 100 policiais militares
instrutores atendem anualmente uma média de 70.000
crianças, adolescentes e comunidade em geral. É certo
que precisamos aumentar em muito esses números,
mas estamos caminhando nessa direção.
Sr. Presidente, a situação das drogas é alarmante nas grandes Capitais, a mídia brasileira direciona
seu foco mais para as grandes metrópoles brasileiras.
As cidades interioranas do Brasil convivem hoje em
dia, com um elevado número de ocorrências policiais
ligadas as drogas, e se não forem tomadas medidas
urgentes, teremos muito em breve problemas em escalas desastrosas.
Recentemente o Promotor de Justiça da Cidade
de Mossoró em meu Estado, falou sobre o combate
as drogas no interior, relatando a situação difícil dos
agentes públicos que militam na área de repressão as
drogas. Fez o seguinte comentário destaca o jornal:
“Hoje a Delegacia de Narcóticos de Mossoró não tem
sede própria. São cinco pessoas e um delegado, com
apenas uma viatura. Assim não vamos a lugar nenhum”. Sabendo-se que essa realidade exposta pelo
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Ilustríssimo Promotor é a realidade da maioria das cidades interioranas brasileiras, não se tem como ﬁcar
indiferente a essas palavras.
Só no meu Estado, segundo á Policia Federal e
números do Departamento de Repressão a Entorpecente – DRE, entre 2005 e 2011 foram apreendidos
482 Kilos de crack, 338 kilos de cocaína e 138 kilos
de pasta base de cocaína. De janeiro a abril de 2011,
comparando-se os quatro primeiros meses de 2010,
houve um aumento de 587% em relação à cocaína e
23% de crack.
O Governo Federal vem procurando agir de forma
pontual no combate as drogas, mas é necessário que
sejam criados meios de combate mais eﬁcazes, menos tímidos e que envolvam cada vez mais as nossas
autoridades federais e municipais, e ainda, as nossas
comunidades de cada município.
O que não podemos Sr. Presidente, é ﬁcarmos
passivos quanto a esse inimigo: o consumo de drogas,
que seiva a vida dos nossos jovens e destrói as famílias
brasileiras e aumenta a criminalidade no País.
Acredito que podemos amenizar em muito o problema das drogas, mas precisamos da união de todos: comunidades religiosas, associações, proﬁssionais da Saúde
e proﬁssionais de Ensino, essa tem que ser a bandeira
de todos, é preciso o engajamento dos mais variados
segmentos sociais nessa guerra conta as drogas.
Isso Sr. Presidente não é uma utopia. O Estado
de Alagoas capacitou os professores da rede pública
de ensino para o Programa de Educação para a Paz
nas Escolas e obteve bons resultados na redução dos
índices de violência nas escolas.
É a isso que me reﬁro Sr. Presidente, uma iniciativa louvável como a do Estado de Alagoas, bem como,
a iniciativa da Câmara com a criação da Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas e
ao Crack e do Senado com a criação da Subcomissão
Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes
Químicos de Álcool, “Crack” e Outros, que trazem ao
Congresso Nacional esse tema tão importante para o
futuro do Brasil, trouxeram aqui onde podemos buscar
alternativas legais e orçamentárias para marcharmos
contra as droga, esse tsunami social.
Sr. Presidente, peço a Deus que nos ilumine para
que possamos acenar às famílias vitimadas pelas drogas com uma esperança concreta e verdadeira, que
também consigamos num esforço comum entre sociedade e o poder público diminuirmos esta drástica realidade em que vivemos no que tange as drogas.
Obrigado.

25/05/2011 10:04:05

228

17444

Sexta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves,
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) –

ORDEM DO DIA
Antes, quero registrar a presença, em nossas
galerias do plenário do Senado, dos alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental da Escola Nova Vida,
de Luziânia, Goiás. (Palmas.)
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Bem como dos alunos dos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais da Unicuritiba
e da UDF.
Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado pela visita.
Pela ordem, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, a nossa saudação também aos visitantes.
Queria comunicar a V. Exª, até porque hoje é
quinta-feira e o quórum não é signiﬁcativo, que a Oposição, o PSDB pretende obstruir a votação da Medida
Provisória nº 515.
Comuniquei há pouco à Casa que o nosso Partido encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma
ação direta de inconstitucionalidade. O Ministro Ayres
Britto será o Relator dessa Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Entendemos que é uma medida provisória complexa, que reuniu créditos extraordinários não votados
ao ﬁnal do ano passado em uma medida provisória. Há
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considerando a inconstitucionalidade de medidas provisórias
que tratem de instituir créditos suplementares e, neste
caso, créditos extraordinários.
Portanto, Sr. Presidente, em consideração aos
colegas, especialmente às Lideranças do Governo,
estamos comunicando à Casa que o Partido fará obstrução. Entendemos que essa matéria deveria ser
deliberada na próxima semana, com casa cheia, em
função da sua complexidade.
Portanto, comunico a V. Exª que haverá, da parte
do PSDB, a tentativa de obstrução.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou ler o enunciado da matéria e, evidente-
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mente, depois, vou tomar em consideração as palavras de V. Exª.
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 515, de 2010, que abre crédito
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no
valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos
e setenta e três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e cento e noventa e seis reais,
para os ﬁns que especiﬁca.
Transcorre hoje a 4ª sessão da matéria constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– Foram apresentadas à medida provisória 24 emendas;
– A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados,
sendo o Deputado Fábio Trade, do PMDB, do
Mato Grosso do Sul, Relator.
– O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por
igual período, pelo Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 7, de 2011, e se esgota no
dia 1º de junho.
– A medida foi lida no plenário do Senado no dia 12
de maio.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
Mas, como está ausente o Relator da matéria,
Senador Jorge Viana, e, diante da evidente falta de
número na sessão, transﬁro para a próxima terça-feira
a votação da medida provisória.
A pauta, assim, continua sobrestada.
São as seguintes as 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
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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 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.
4
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.
5
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signatário o Senador José Sarney, que altera
o procedimento de apreciação das medidas
provisórias pelo Congresso Nacional.
Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto em separado do Senador José
Pimentel.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
166, de 2008 (nº 696/2003, na Casa de origem,
do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre
o acesso à informação de valor didático por
alunos e professores nas áreas de engenharia
e arquitetura e dá outras providências.
Parecer sob nº 232, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
7
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.
8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2011, tendo como primeiro
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Votação, em turno único, do Projeto de
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Ribeiro, que autoriza a ﬁliação do Senado Federal à Associação Brasileira de Televisões e
Rádios Legislativas (Astral) e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 107 e 108,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi; e
Diretora, Relator: Senador João Vicente Claudino.
9
REQUERIMENTO Nº 384, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 384, de 2011, do Senador Paulo Davim,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 99, de 2010, com o Projeto
de Lei do Senado nº 65, de 2010, que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2009, por regularem a mesma
matéria (altera a lei que trata de parcelamento
do solo urbano).
10
REQUERIMENTO Nº 415, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 415, de 2011, da Senadora Gleisi
Hoffmann, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 5, de 2003;
200, de 2004; e 314, de 2005, por regularem a
mesma matéria (reajuste do salário-mínimo).
11
REQUERIMENTO Nº 480, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 480, de 2011, do Senador Valdir Raupp,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 54, de 2008, com o Projeto
de Lei do Senado nº 346, de 2009, por regularem matéria correlata (contribuição de PIS/
PASEP/COFINS/IPI na Área de Livre Comércio
de Guajará-Mirim – RO).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Temos apenas um requerimento da Senadora
Lídice da Mata e outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial a realizar-se no dia 4 de
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julho, destinada a comemorar o dia da independência
da Bahia. (Requerimento nº 163, de 2011).
Em votação o requerimento, de uma maneira
simbólica.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência também comunica ao Plenário que a Comissão de Reforma Política apresentou como conclusão de seus trabalhos, para iniciar
a tramitação, as seguintes propostas de emenda à
Constituição.
Ontem tivemos oportunidade de ler os projetos
de lei.
As Emendas à Constituição que alteram os arts.
46 e 56, da Constituição Federal, para reduzir de dois
para um o número de suplentes de Senador; vedar a
eleição de suplente que seja cônjuge, parente consanguíneo ou aﬁm, até o segundo grau ou por adoção do titular.
A outra Emenda diz respeito aos arts. 28, 29 e
82, para estabelecer um mandato de cinco anos para
Presidente da República, Governador de Estado e do
Distrito Federal e Prefeitos e mudar a data das respectivas posses;
Proposta de Emenda à Constituição nº 39, que
altera o art. 14, para estabelecer a inelegibilidade do
Presidente da República, dos Governadores de Estado
e do Distrito Federal e dos Prefeitos, para os mesmos
cargos, no período subsequente;
E outra Proposta de Emenda à Constituição para
permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias;
A outra Emenda diz respeito a dispensar da exigência de ﬁliação partidária os candidatos nas eleições municipais;
Proposta de Emenda à Constituição que altera
o § 3º do art. 45, para exigir uma lei ou emenda constitucional que altere o sistema eleitoral seja aprovada
em referendo para entrar em vigor; e
Proposta de Emenda Constitucional nº 43, que
altera o art. 45 da Constituição, para instituir o sistema eleitoral proporcional de listas preordenadas nas
eleições para a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As referidas propostas vão à Comissão de
Constituição e Justiça. Portanto, já se encontram em
tramitação na Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voltamos à lista de oradores.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Primeiro, cumprimento V. Exª, Sr. Presidente, pela leitura das emendas,
projetos de lei do Senado, que serão encaminhadas
dentro do conjunto dos trabalhos da reforma política,
que é resultado de uma decisão de V. Exª no trabalho
coordenado pelo nosso Líder Francisco Dornelles e
que já está, agora, a caminho da Comissão de Constituição e Justiça.
Então, renovo os cumprimentos e gostaria de pedir a V. Exª a possibilidade, avaliando as condições de
votação, do requerimento de urgência para a votação
do Projeto de Lei da Câmara nº 6/2011. Trata-se de
um projeto, Sr. Presidente, de grande relevância para
a Justiça do Trabalho do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, e também da Região Sul, criando doze cargos
de juízes e melhorando, dessa forma, a prestação jurisdicional trabalhista à população do meu Estado, de
Santa Catarina e também do Paraná.
Muito obrigada a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srªs e
Srs. Senadores, hoje, dia 19 de maio, comemora-se
o Dia Nacional do Defensor Público, que foi instituído
por uma lei federal de maio de 2002.
Esta data, 19 de maio, é dedicada a Santo Ivo,
advogado francês cuja vida posta a serviço da Justiça
foi reconhecida por todos, tornando-o padroeiro dos
advogados.
Em sua lida forense, concedeu especial atenção
aos pobres, como ele dizia, os preferidos do Senhor,
e para eles trabalhou com tamanho empenho que
também virou padroeiro dos defensores públicos. Por
isso mesmo, no Brasil hoje é, oﬁcialmente, por ato do
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Congresso Nacional, instituído o dia 19 de maio como
o Dia do Defensor Público.
No tempo de Santo Ivo, o serviço público era inexistente. A defesa dos necessitados, bem como seu
tratamento de saúde, era uma obra de caridade. As
santas casas estão aí para demonstrar o quanto era
retraído o Estado na proteção ao cidadão.
Hoje, a sociedade moderna exige postura do
Estado em favor dos carentes. A nossa Constituição,
adjetivada muito bem de Constituição Cidadã, instituiu
a Defensoria Pública como um instrumento de atuação
do Estado na defesa desses desassistidos da sorte.
Eu quero, portanto, neste Dia do Defensor Público,
Sr. Presidente, homenagear uma pessoa, um defensor
público do meu Estado que, muito jovem, morreu num
trágico acidente de trânsito. Reﬁro-me ao meu sobrinho,
Anderson Cavalcanti de Moraes, um jovem nascido no
Pará que foi para o meu Estado, até por conta de sua
mãe ser também roraimense – eu sou roraimense – e
lá fez concurso para a Defensoria Pública. Vinha atuando de maneira brilhante e teve, como eu disse, um
ﬁm trágico num acidente de trânsito.
A Defensoria Pública do meu Estado até hoje
presta realmente homenagem, vamos dizer assim, à
ﬁgura do Anderson, e eu quero ressaltar que a Defensoria de Roraima foi criada no ano de 2000. Portanto,
um Estado pequeno como o meu está na frente de
Estados grandes, como Santa Catarina e Goiás, que
não têm Defensoria Pública.
E aí se diz com muita freqüência, a boca miúda
ou na imprensa, que neste País só vai para cadeia
quem não tem dinheiro. Então, de quem é a culpa? É
do Governo, é do Poder Público, é do Governo Federal, dos governos estaduais que não dão advogados
para o pobre, porque a Constituição Federal atual, da
qual tive o prazer de ser constituinte, de ser um dos
autores, manda que o Estado dê advogado a todo cidadão, não aquele advogado ad hoc que o juiz designa na hora para defender quem não tem advogado. É
o Estado ter defensor pago, e bem pago, para assistir
aos pobres.
O meu Estado, como disse, que é um Estado
pequeno, tem cerca de quarenta defensores públicos
para uma população de menos de quinhentos mil habitantes, Senador Wilson Santiago. Veja V. Exª que há
uma relação muito boa, tanto que, do ano em que foi
criada, quando atendeu a 43 mil pessoas, para o ano
passado, quando passou a atender 247.925 pessoas,
houve a evolução de 43 mil para 247 mil.
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Então é um trabalho extremamente necessário
que todo Estado brasileiro deveria ter. Alguns Estados
inclusive, Senador Wilson Santiago, terceirizam esse
serviço, contratam a OAB, terceirizam outros serviços
para que outros advogados prestem o serviço que o
Estado tinha que prestar.
A carreira de defensor não pode ser confundida
com a de advogado. Ele não pode ser aquele advogado
que eventualmente também é contratado para defender
o pobre. Ele tem que ter independência para de fato
atuar como advogado dos mais pobres.
Então, quero aqui registrar, hoje, o Dia do Defensor Público, homenageando a Defensoria Pública
do meu Estado na pessoa do Dr. Oleno Matos, que é
o Defensor Chefe, e todos os componentes da Defensoria do Estado de Roraima. E dizer que lamento que
ainda alguns Estados não tenham, e vou aqui repetir:
dois Estados importantes como Santa Catarina e Goiás não têm defensoria pública.
E a defensoria pública federal? Falei até aqui da
defensoria pública dos Estados. E a defensoria pública federal?
É uma pena. Temos dados aqui, Sr. Presidente,
de que enquanto existem treze mil juízes federais e
trabalhistas, dois mil e quinhentos membros do Ministério Público Federal e Trabalhista, defensores públicos
previstos constitucionalmente são apenas 480.
Então o Governo Federal é quem dá o pior exemplo de falta de assistência. No meu Estado, a Defensoria tem apenas três membros. Então é lamentável que
o Estado brasileiro não dê atenção aos mais pobres,
como tanto se apregoa.
Ora, o que é mais importante para o cidadão além
da sua saúde, do seu emprego, da sua moradia? É a
sua liberdade, é a defesa dos seus direitos. E se ele
não tem quem o defenda quando esses direitos estão
ameaçados como é que ele pode ter a segurança desse
direito fundamental garantido pela Constituição?
Também quero registrar que no meu Estado a
Defensoria Pública da União, que é chamada de Defensoria Pública Federal, começou em julho de 2005,
portanto, alguns anos depois da Defensoria Pública
Estadual. É lamentável também que um Estado como
o meu, que tem grandes reservas que são federais,
como são as reservas indígenas, as reservas ecológicas, numa extensa área de fronteira, e que muitos dos
ilícitos estão dentro da área federal, além dos ilícitos
normais, que são da alçada federal, nós tenhamos
apenas essa estrutura.

12294.CS3.indd 17497

Sexta-feira 20

281

17497

Eu quero dizer que, na verdade, o meu Estado
é mal assistido pela Defensoria Pública Estadual não
por culpa dos que estão lá, mas por culpa realmente
de uma visão maior que precisaria ter o Governo Federal, porque veja que para todo o Brasil só existem
480 defensores públicos federais.
É preciso realmente que a Presidente Dilma mude
esse quadro. Ela que disse que vai eliminar a miséria,
mas miséria não é só a fome, a miséria não é só a falta
de moradia, a miséria não é só a falta de saúde; a miséria também é quando a pessoa é injustiçada, quando
a pessoa não tem o direito de ver os seus direitos defendidos. E quero, neste dia, relembrar essa questão.
Não sou advogado, mas tenho dois ﬁlhos que são
da área jurídica: um é juiz de direito lá em Roraima,
outra é juíza de direito aqui no Distrito Federal. Portanto eu tenho pela área do Direito, pelo Poder Judiciário,
pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública uma
admiração porque sei que sem eles o cidadão comum
ou mesmo aqueles mais abastados não terão os seus
direitos assegurados.
Ora, o que se vai dizer daqueles realmente pobres que não têm dinheiro para outras coisas imagine
para pagar um advogado?!
Então é um dia que nos chama à reﬂexão e a
cobrar do Governo Federal – que só conta com 480
defensores no Brasil todo – e dos nossos Estados –
mesmo o meu, que está relativamente bem assistido,
mas precisa melhorar – mais equipamentos, modernização e mais valorização de seus membros.
Eu quero terminar, Sr. Presidente, registrando
que hoje a Defensoria Pública do meu Estado está
fazendo uma campanha nas escolas para comemorar o Dia da Defensoria Pública chamada Crianças e
Adolescentes Primeiro!
A Defensoria Pública do Estado de Roraima e
a Associação dos Defensores Públicos do Estado de
Roraima lançam hoje, às 9 horas, a campanha Crianças e Adolescentes Primeiro!, Defensores Públicos
pelos direitos da criança e do adolescente, que faz
parte das comemorações pelo Dia Nacional da Defensoria Pública.
Em Roraima, a data também marca o aniversário de onze anos de criação da Defensoria Pública do
Estado. Na ocasião, a Defensoria Pública e Adper vão
lançar a campanha e realizar a entrega de cartilhas,
cartazes e folders em sessenta escolas da capital,
além de prestar orientação sobre os direitos e deveres
das crianças e dos adolescentes.
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Além da Campanha, a Defensoria Pública e a
Secretaria de Educação vão celebrar o convênio “Defensor Amigo da Escola”, com o objetivo de esclarecer
os alunos da rede pública de ensino quanto ao papel
da Defensoria Pública na sociedade roraimense, e
principalmente quanto aos direitos e garantias das
crianças e adolescentes.
Segundo a Presidente da Adper, Defensora Christianne Leite, as ações em prol das crianças e adolescentes serão desenvolvidas durante todo este ano.
“Nossa proposta [segundo ela] é desenvolver atividades, principalmente palestras nas escolas estaduais e
municipais com o objetivo de orientar sobre os direitos
e deveres das crianças e adolescentes, diz.
A Campanha Crianças – e Adolescentes – Primeiro! Defensores Públicos pelos direitos da criança e
do adolescente é uma parceria da Anadep [Associação
Nacional dos Defensores Públicos] com a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República,
Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais
e Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério
da Justiça.
A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Educação em Direitos, criado pela Anadep em 2009, e que
visa democratizar as informações acerca dos serviços
oferecidos pela Defensoria Pública e da função do
Defensor Público, aliado a um trabalho de educação
jurídica da população carente de recursos e de conhecimentos acerca de seus direitos e deveres perante a
sociedade.
É muito oportuna, portanto, essa campanha,
quando estamos vendo a toda hora, crianças e adolescentes sofrendo todo tipo de violência, seja caso de
pedoﬁlia, de bullying, de uso de drogas e todo tipo de
aliciamento de jovens nas escolas.
Recentemente, no Rio de Janeiro, vimos aquela
violência em uma escola pública.
Então, é importante que a Defensoria Pública tome
a iniciativa e não ﬁque esperando que a procurem para
defender ou orientar alguém. Que vá às escolas especialmente para falar com os jovens sobre seus direitos.
Proporia até que essa campanha fosse mais ampla,

12294.CS3.indd 17498

MAIO 2011

Maio de 2011

abrangesse todas as camadas da sociedade, as mulheres, os mais carentes. Acho muito importante que,
neste dia, possamos meditar sobre a importância do
Defensor Público, até para nos contrapor a essa história
de que pobre neste País vai para a cadeia porque não
pode pagar um bom advogado. Se não pode, é porque
o Estado não cumpre o seu papel. O Estado tem que
pagar para o carente o advogado de que precisa, esse
é o papel do Defensor Público.
Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento
pedindo que autorize a transcrição de matérias sobre
a Defensoria Pública do meu Estado, da Defensoria
Pública da União, da Defensoria Pública Federal do
meu Estado, a campanha Crianças e Adolescentes
em Primeiro Lugar.
Ao ﬁnalizar, quero homenagear o meu sobrinho
Anderson Cavalcanti de Moraes, Defensor Público jovem que faleceu no meu Estado, vítima de um brutal
acidente de trânsito.
A todos os Defensores Públicos do Brasil e notadamente do meu Estado um abraço e a minha admiração pelo brilhante trabalho que fazem. Assim como
o médico que atende aquele paciente que não tem
como pagar sequer uma consulta, muito menos o remédio, o Defensor Público atende a outra vertente, a
vertente da justiça, na defesa dos direitos do cidadão.
Acho muito importante que todas as pessoas tenham
essa noção.
Finalmente, deixo o apelo à Presidente Dilma,
para que olhe para esses números tristes da Defensoria Pública da União no Brasil todo.
São 480 defensores apenas e, no meu Estado,
apenas três. Precisamos aumentar não só o número desses defensores, como também dar condições
para que eles trabalhem de maneira adequada. Muito
obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Vicentinho.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu solicito de
V. Exª inscrição para fazer uso da palavra usando o
tempo da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª está inscrito pelo tempo da Liderança do PR.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) –
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Geovani, que
permutou com a Senadora Lídice da Mata. Depois,
Senadora Ana Amélia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Randolfe, V. Exª... Senador
Geovani, houve um equívoco da Presidência em relação... porque o Senador Randolfe estava inscrito pela
Liderança do PSOL. A não ser que V. Exª permita...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Não, em absoluto. Por favor, Senador Geovani. Irei
em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Então, posteriormente V. Exª, pela Liderança, e em seguida a Senadora Ana Amélia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Por favor.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – A Bancada do Amapá é unida, só diverge nas
votações.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando
se trata de criticar, criticar; quando se trata de reconhecer, reconhecer. É o que venho registrar aqui com
brevidade. Uma nota de louvor a mais um passo dado
em favor da saúde bucal no Brasil.
Nosso País é ainda jocosamente citado como o
país dos banguelas, e não é para menor: só entre a
população idosa, temos o surpreendente de sete milhões de banguelas.
Um levantamento feito em 2010 pelo Ministério
da Saúde apontou que os laboratórios públicos têm a
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capacidade de produzir cerca de 500 mil próteses, mas
a demanda, como se vê, é muito maior.
Nesse tema é comum jogar a responsabilidade
para os ombros dos proﬁssionais da odontologia, dizendo que cobram muito caro e assim inviabilizam o
tratamento para as pessoas mais humildes e mesmo
as de classe média. Mas isso não é verdade.
O dentista não tem culpa se o Estado não consegue distribuir a renda. O preço é alto porque o custo é
alto, não poderia o dentista no caso ter prejuízo para
cuidar da arcada dentária popular.
Mas eu iniciei esta fala dizendo que aquilo que é
bom precisa ser comentado e eu faço aqui um registro
sobre ações mais recentes do Ministério da Saúde,
que, se efetivadas, vão de fato permitir que o brasileiro
tenha literalmente uma razão para sorrir.
Os tratamentos de ortodontia e implante dentário
passarão a fazer parte do programa de saúde bucal Brasil
Sorridente. A oferta desses serviços será de responsabilidade das secretarias estaduais e municipais de Saúde.
A intenção é oferecer ainda neste ano, Senador
Mozarildo Cavalcanti, 1,15 milhão de atendimento nas
duas novas categorias. A verba será repassada para
os estados e municípios de acordo com o ritmo de
atendimento realizados.
O Programa Brasil Sorridente, que inclui tratamentos como canal e exames para detecção de câncer
bucal, é oferecido em 853 centros de atendimento em
todos os estados e no Distrito Federal.
Voltando ainda aos dados divulgados em 2010,
na pesquisa Nacional de Saúde Bucal, vimos que 35%
da nossa população precisa de tratamento ortodôntico.
O número preocupa.
É verdade que demos alguns passos. O aumento da oferta de serviços públicos de saúde bucal e de
ações preventivas poupou a extração de 400 mil dentes por ano no País.
A mesma pesquisa constatou, para a população
adulta, redução de 30% no número de dentes cariados, queda de 45% no número de dentes perdidos por
cárie, além do aumento de 70% no número de dentes
tratados, entre 2003 e 2010.
O estudo também revelou crescimento de 57%
nos atendimento odontológicos no SUS.
Os bons indicadores ajudaram o Brasil a ser
classiﬁcado como País com baixa prevalência de cárie, segundo os parâmetros da Organização Mundial
de Saúde. Mas temos a consciência de que ainda
precisamos melhorar muito para garantir qualidade de
atendimento à população como um todo.
A noticia de que aparelhos bucais para corrigir
a posição dos dentes e a mordida, os chamados aparelhos ortodônticos, e implantes dentário passarão
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a ser ofertados pelo programa governamental Brasil
Sorridente nos dá sinais de esperança.
Com os dois novos tratamentos, o Ministério estima um aumento de R$ 134 milhões no orçamento total
do programa. O dinheiro será repassado aos estados
e municípios conforme os atendimentos.
Os centros do programa já fazem tratamento de
canal, gengiva, cirurgias corretivas e estéticas, além
de exames para diagnosticar o câncer bucal.
Os brasileiros também vão ganhar um reforço na
assistência odontológica com a liberação de R$ 1,37
milhão do Ministério da Saúde para construção de
mais de 29 Centros de Especialidades Odontológicas
em diferentes municípios.
A medida contas da Portaria nº 87, de 2011, que
prevê o repasse dos recursos do Fundo Nacional de
Saúde para os fundos de saúde dos 29 municípios
beneﬁciados em dez diferentes estados.
Eu lamento que desta leva o meu Amapá, o meu
querido Amapá – espero que Roraima tenha sido contemplado –, ainda não tenha sido contemplado. E olha
que precisa!
De qualquer forma, essas unidades integram
o Programa Brasil Sorridente, que já conta com 853
Centros em todo o País. E a estratégia já proporcionou um crescimento de 6 para 25 milhões no número
de atendimentos odontológicos na rede pública entre
2002 e 2010.
Então, mantenho-me otimista e vigilante, esperando que esse benefício chegue ao Amapá, porque
ainda não chegou. O conceito de bem-estar é amplo
e a saúde bucal conquista importantes espaços em
fóruns cientíﬁcos no mundo inteiro.
Pergunte a um jovem que precocemente já perdeu
os dentes se ele enfrenta de cabeça erguida uma disputa
qualiﬁcada por emprego. Claro que não! Pergunte a uma
pessoa que se contorce de dores na madrugada usando paliativos de algodão e álcool se é possível esperar
muito tempo por um tratamento. Claro que não!
O Brasil possui 200 mil graduados em odontologia e a cada ano ganha cerca de 15 mil novos. Então
não é por falta de proﬁssionais.
Que venham as novas medidas. Que venha a ampliação dos atendimentos e que no tempo mais breve possível possamos virar essa página de descaso e desprezo
a um dos elementos mais importantes da saúde, da estética, da beleza, que são os cuidados com os dentes.
Um motivo para sorrir é o que muitos brasileiros
– viu, Senador Randolfe! – neste exato momento estão precisando.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela generosidade quanto ao tempo.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Pela Liderança do PSOL, Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mais uma vez
quero conversar sobre o Pacto Federativo.
A propósito, relacionado a esse tema, nos últimos dias 10, 11 e 12 de maio, recente, próximo,
nós recebemos aqui em Brasília, tivemos uma ampla
mobilização, inclusive aqui no Congresso Nacional,
Senadora Ana Amélia, prefeitos e prefeitas de todo
o País, acompanhados de vereadores e vereadoras,
que realizaram a XIV Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios. Bem particular e de fundamental interesse
para a Federação o tema dessa XIV Marcha: Brasil,
uma federação incompleta. Mais uma vez é necessário
e indispensável nós travarmos aqui um debate sobre
a Federação brasileira.
Na ocasião dessa marcha dos prefeitos, autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
manifestaram uma vez mais o seu compromisso com
as causas do municipalismo, como acontece todos os
anos quando da realização da marcha.
A Confederação Nacional dos Municípios, em
parceria com outras entidades, mobilizou esses prefeitos para debatermos mais uma vez o nosso modelo
de Federação. E, mais uma vez, nós necessitamos... E
a casa e o espaço para essa reﬂexão é, sem dúvida,
Senador Mozarildo, a Casa da Federação brasileira,
que é o Senado da República.
Nós somos de uma Federação constituída em
1889, com o advento da República, que ainda é uma
Federação de um vir a ser. É uma Federação que está
a se concretizar. É uma Federação que não conseguiu
encontrar concretamente a sua vocação. Tentamos um
modelo, de 1891 até 1930, copiando o modelo americano de federação. Mudamos para a centralização absurda após a Revolução de 30 e chegamos ao ápice, ao
ﬁm da Federação durante a ditadura do Estado Novo,
quando, na prática, passamos a existir como Estado
unitário. O período de exceção de 64 a 85, mais uma
vez, concentrou e centralizou os Poderes em torno da
União. A Constituição de 1988 tentou, buscou descentralizar a Federação, elevando o Município à condição
de um ente federativo. Lamentavelmente, a marcha recente dos prefeitos dá conta de que nós continuamos
a viver em uma Federação incompleta.
Senadora Ana Amélia, com muito prazer e honra,
ouço V. Exª em aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – É uma
alegria, Senador Randolfe Rodrigues, que o senhor,
como eu, estreando nesta Casa, se ocupe de um
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tema crucial das instituições nacionais. A Federação
é mesmo incompleta e, de certo modo, injusta, porque
as pessoas vivem na sua comunidade, vivem no seu
Município, cobram do administrador municipal a iluminação, o transporte escolar, o buraco na rua, enﬁm,
aquelas coisas do cotidiano do cidadão brasileiro, e têm
que compartilhar responsabilidades com os Estados
e com a União das quais ﬁnanceiramente não têm a
receita correspondente. Até a Constituição de 1988, a
receita dos Municípios correspondia a 23% do que é
arrecadado em todo o País sob a forma de impostos.
Hoje está em menos de 15%. No entanto, de lá para
cá, as responsabilidades e as competências das prefeituras municipais ou dos Municípios foi aumentada
substancialmente em áreas vitais como saúde, educação e, em algum modo, segurança pública. Então, ﬁco
muito feliz, Senador Randolfe, pela abordagem desse
tema. V. Exª, com conhecimento jurídico, institucional
e histórico, também, como Professor de História, traz
a esta Casa a necessidade urgente de discutirmos
aqui o Pacto Federativo. Fico muito feliz com isso e
parabenizo V. Exª por essa questão, trazendo à luz,
como gancho, diz o jornalista, a questão relacionada
ao tema da XIV Marcha, liderada por um dos maiores
líderes municipalistas, o Prefeito de Mariana Pimentel,
do meu Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Ziulkoski.
Parabéns, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senadora Ana Amélia, é uma honra ser aparteado
por V. Exª. Sabemos que a causa da Federação tem
encontrado eco nesta Casa e o aguerrimento de V. Exª
em sua defesa. Veja, Senadora, que a Alemanha e os
Estados Unidos... Em especial na Alemanha, que é uma
república federativa e uma federação, pelo menos no
texto da lei, com menor grau de autonomia que a nossa,
na prática, os entes federados alemães acabam tendo
um grau de autonomia muito maior que o nosso.
Veja que um exemplo de mais um acinte à nossa
Federação é o Decreto nº 7.468, de 2011, sobre os
famosos restos a pagar, Senadora. Esse decreto estabelece condições de validade dos restos a pagar não
processados dos exercícios ﬁnanceiros de 2007/2008,
estabelecendo prazo limite de execução até o dia 30 de
abril de 2011. Veja, então, que esquece de obras vitais
para Estados e Municípios em todo o País.
No Estado do Amapá, por exemplo, quase o
conjunto das emendas parlamentares de Deputados
e Senadores, fundamentais para obras de desenvolvimento do Amapá, em virtude do Decreto nº 7.468,
acaba ﬁcando comprometido. Veja ainda, Senadora,
que esse decreto tem relação direta com outro publicado em dezembro de 2010. Esse outro decreto de
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dezembro de 2010 estabelece um outro prazo que limita o pagamento dos restos a pagar.
O Deputado Sebastião Rocha, do Partido Democrático Trabalhista do Amapá, que honra a bancada
amapaense, recentemente fez uma justiﬁcação sobre
um requerimento seu, que considero central, questionando esse decreto da Presidente da República.
Esse decreto seria digno, Senadoras e Senadores,
de ser um ato legislativo para que fossem sustados
seus efeitos, prerrogativas que temos no Congresso
Nacional, no Senado da República e na Câmara dos
Deputados. Esse decreto que ﬁxa uma data limite para
o empenho dos restos a pagar inscritos nos exercícios
ﬁnanceiros de 2007, 2008 e 2009, que impõe que esses restos passem a ser cancelados, impinge também
um grave prejuízo ao conjunto dos Estados e Municípios brasileiros.
Só para ilustrar esse dano, vamos diretamente aos
números. Os restos a pagar ainda pendentes inscritos
em 2007 somam R$20,4 bilhões. Veja, Senador Mozarildo, retirar R$20,4 bilhões de Estados e Municípios
brasileiros. Em 2008, R$31,7 bilhões; em 2009, R$38,2
bilhões. Veja que esses valores são relativos a obras,
bens e serviços, que, por meio de convênios, iriam beneﬁciar a população dessas unidades federadas.
Então, a suspensão desses investimentos, a não
concretização desses investimentos não foi por culpa
concreta do ente federativo, mas sim foi culpa direta
da União, que em tempo oportuno não repassou os recursos necessários à realização do objeto conveniado.
Então, não pode, em virtude disso, mais uma vez, a
União utilizar do seu poder de arbítrio e mais uma vez
penalizar Estados e Municípios brasileiros.
Senador Mozarildo, com muita honra, tenho prazer
de escutar o Senador representante do irmão Estado
do Amapá, que é o querido Estado de Roraima.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Randolfe, V. Exª aborda um tema que eu diria
que é recorrente. É impressionante como todo ano, e
V. Exª colocou aí, existe essa marcha dos Prefeitos a
Brasília. Isso não deveria haver. Deveria haver a marcha dos Ministros aos Municípios. Deveria haver a
marcha dos órgãos federais aos Municípios, e não os
Municípios se deslocarem para Brasília, os Prefeitos,
para trazer as suas reivindicações. Disse muito bem V.
Exª. Há um modelo de federação no Brasil totalmente
torto. Na verdade, só dois impostos contribuem para
os recursos que vão compor o fundo de participação
dos Municípios: o Imposto de Renda e o Imposto sobre
Produtos Industrializados. Todos os outros impostos
federais que são recolhidos nos Municípios, as contribuições federais não vão para os Municípios, não vão
sequer para os Estados. Então, já começa por aí a
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verdadeira extorsão que o Governo Federal – vamos
falar bem claro, porque esse negócio de União ﬁca
muito vago, parece um ente sobrenatural – faz sobre
Estados e Municípios. E também os Estados sobre
os Municípios. Na verdade, a inversão da pirâmide é
terrível. Como se diz sempre, o cidadão mora em uma
rua de uma cidade ou de uma vila ou em uma vicinal
de um interior X, ele não mora na União, ele não mora
no Governo Federal. Lá é que estão as angústias dessas pessoas. E, no entanto, ﬁca essa terrível rotina de
pouco dinheiro para as prefeituras, pouca ﬁscalização
no dinheiro que vai e, portanto, temos aí os Municípios
mais pobres cada vez mais pobres e alguns poucos
Municípios mais ricos cada vez mais ricos. E, o que é
pior, o fato de existirem Municípios mais ricos faz com
que pessoas migrem dos mais pobres para os mais
ricos, agravando os problemas sociais. É uma questão de olhar com boa vontade e inverter essa lógica.
Vamos fazer com que ministros, com que autoridades
federais vão aos Municípios e dêem atenção. E que
mais dinheiro vá para os Municípios. Vamos mudar
essa questão, deixar aquela história de que todas as
contribuições federais, como Coﬁns e outras, sejam
uma coisa somente para o Governo Federal. Parabéns
pelo enfoque que dá V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senador Mozarildo, faço questão de incorporar o
aparte de V. Exª.
De fato, estamos aqui debatendo reforma política. O Presidente Sarney ainda há pouco comunicou
as propostas de emenda à Constituição que vão dar
cabo ao que foi resultado do debate na Comissão de
Reforma Política aqui do Senado da República. Esse
tema da Federação é um tema político, é um tema das
instituições políticas brasileiras. E creio que é um dever nosso, como representantes dos entes federados e
representantes da República, nos preocuparmos com
o tema da Federação brasileira. Na prática, não pode
ser aceita a infringência dos princípios constitucionais.
Porque uma cláusula sensível da nossa Constituição
é a nossa proclamação como federação. E veja que
a Constituição de 1988 avançou nesse aspecto muito
mais do que todas as constituições anteriores. Elevou,
trouxe um ente novo à condição de ente federado, que
é o Município brasileiro.
Então, não pode ser aceito arbitrariamente que,
em um decreto, a União retire de Estados e Municípios recursos que vão ser destinados concretamente
a melhorar a qualidade de vida.
Senador Mozarildo, nós do Amapá e de Roraima
sabemos o quanto nossos Estados, que outrora foram
autarquias da União, no status de Território Federal,
dependem das transferências constitucionais do Fundo
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de Participação dos Estados, que é outro debate que
vamos travar aqui, e dependem tanto das emendas parlamentares, da transferência de recursos da União.
Aliás, nossos Estados tiveram origem na doutrina
nacional de que era necessário ocupar para não perder as fronteiras nacionais. Não se pode agora admitir,
aceitar que a União passe a ser tão arbitrária e autoritária na utilização dos recursos. Em uma tacada, em
um decreto, retirar R$20,4 bilhões, em 2007, R$31,7
bilhões, em 2008, e R$38,2 bilhões, em 2009, de Estados brasileiros que precisam.
De fato, temos que aqui debater o tema da Federação. E tal qual debater esse tema, debater, por
exemplo, uma ação inclusive imposta para nós, que
é o Fundo de Participação dos Estados. Reitero aqui:
o Supremo Tribunal Federal já proclamou que a atual
repartição do FPE é inconstitucional. Temos até dezembro 2012 para fazer esse debate aqui e apresentar
uma nova repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados.
Não tenho dúvida, Senador Mozarildo, Senadora
Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, de que o tema da
Federação é um tema que deverá ser ocupado por nós
nesta legislatura. Nós temos de nos levantar contra as
arbitrariedades.
Lembremos que em outros estados federados
inclusive houve conﬂitos em virtude do tema da Federação. É essa a experiência da Guerra da Secessão
nos Estados Unidos. Não precisamos chegar a tanto,
mas precisamos nos consolidar como Federação e ter
o respeito da União por parte dos entes federados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a ilustre Senadora Ana
Amélia, do Rio Grande do Sul.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Wilson Santiago, Senadores, Senadoras,
nossos telespectadores da TV Senado, visitantes que
acompanham esta sessão vespertina, nossos ouvintes da Rádio Senado, como já ﬁzeram nesta tribuna
os Senadores Wilson Santiago e Mozarildo Cavalcanti,
também vou mencionar que hoje é o Dia Nacional da
Defensoria Pública, uma instituição voltada à prestação
de serviço social carente brasileira que não tem condições de arcar com os custos de um advogado para
fazer valer seus direitos e a justiça, Senador Mozarildo. Somente com uma Defensoria efetiva será possível promover a dignidade humana prevista em nossa
Constituição Federal como um dos fundamentos da
República brasileira.
Aliás, pela importância dessa instituição, eu gostaria de lembrar e enfatizar a realização de uma sessão
solene em homenagem à Defensoria Pública, agenda-
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da para o dia 26 de maio, quinta-feira, neste Plenário.
Não apenas o registro mas o reconhecimento dessa
categoria, e endosso, Senador Mozarildo, as argumentações feitas por V. Exª da necessidade de reforçar esse contingente de Defensores Públicos, porque
é dessa forma que vamos ampliar o acesso à Justiça
da população carente brasileira. Portanto, endosso
suas posições.
E queria até cumprimentar nosso colega Wilson
Santiago. Talvez, dentro desta Casa, ele tenha sido o
primeiro Defensor Público na sua Paraíba, saído da
escola, da universidade. Durante nove anos, atuou
nos júris da Paraíba com o vigor de um jovem saído da
Faculdade de Direito. E graças ao empenho e à atuação dele, imagino competente, tão competente que o
levou a dois mandatos na Assembleia Legislativa do
seu Estado, a mais dois mandatos como Deputado
Federal e agora é nosso colega aqui no Senado, com
muita honra. E para representar com toda a dignidade,
honra e – imagino – orgulho essa categoria dos Defensores Públicos. Parabéns pelo seu trabalho, Senador
Wilson Santiago.
Também gostaria de mencionar aqui o que falou
há pouco o Senador Garibaldi Alves a respeito da situação dramática que a droga está representando para
o Estado do Rio Grande do Norte. De fato, eu que sou
do Rio Grande do Sul, do outro extremo, também tenho
acompanhado o problema com apreensão. E amanhã,
dia 20, estaremos em Porto Alegre, quando haverá um
ato oﬁcial de Governo, lançando um pacto de capitalização e de fomento para o controle e a prevenção às
drogas, com a presença dos Ministros da Justiça, Eduardo Cardozo, e da Saúde, Alexandre Padilha, porque
essa matéria diz muito mais respeito à saúde pública
do que propriamente à segurança.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) –
Senadora Ana Amélia, V. Exª, como sempre, não só
tem reconhecido o trabalho de muitas das classes que
contribuem com os menos favorecidos deste País, a
exemplo da Defensoria Pública, como também tem tido
uma preocupação muito grande com todos os setores:
o da agricultura, o da pecuária, o setor industrial, o setor empresarial... Enﬁm, o trabalho de V. Exª tem sido
em todas as correntes e em todas as frentes, o que,
de fato, faz com que V. Exª se destaque como uma das
melhores – sem desmerecer as demais – representantes não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil nesta
Casa. Portanto, parabenizo V. Exª pelo tema que traz
hoje, mais uma vez reconhecendo a importância da
Defensoria Pública no que se refere à prestação de
serviço aos mais carentes, valorizando essa catego-
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ria que merece sim ser valorizada em decorrência do
serviço que presta à sociedade mais carente deste
País. Tenho dito, Senadora, que não se justiﬁca e até
que é falácia daqueles que clamam por ampliação da
Justiça no Brasil, sem deixar de reconhecer que, se
não estiver ao lado da Defensoria Pública, não existirá
o falado acesso à Justiça, porque a Defensoria Pública
é quem cuida, de fato, de permitir que o mais pobre, o
mais carente tenha acesso à Justiça e, portanto, exerça
sua cidadania no nível dos demais. É mais do que justo
porque, assim, assegura a nossa Constituição a todos
os brasileiros. Então, parabéns a V. Exª neste primeiro
ponto. O segundo ponto é a questão do combate às
drogas. Todos sabemos que as drogas têm incomodado todas as famílias brasileiras, especialmente o
crack e tantas outras. É quando alguém se preocupa,
como foi o exemplo do experiente e conhecido Senador Garibaldi Alves, apesar da sua idade – mais de
80 anos –, e clama a esta Casa e às autoridades do
País a juntos ingressarem no combate a essas drogas
que tanto atormentam as famílias brasileiras. E V. Exª,
como proﬁssional da imprensa, como conhecedora de
perto desses problemas, que acompanhou em todos
os recantos lá do seu Estado e também em todas as
oportunidades que teve de debater esse assunto, nunca deixou de reconhecer a importância da permanente
construção da família. Para que isso continue em pleno
vigor é necessário que se combatam esses males que
incomodam as famílias brasileiras. Então, parabéns
a V. Exª por mais uma oportunidade de ocupar essa
tribuna não só para enaltecer a prestação jurisdicional, a prestação de serviço da Defensoria Pública,
como também para se preocupar com outros males,
como o combate à corrupção, o combate às drogas,
como o exemplo de combate à corrupção, com o qual
V. Exª já se preocupa muito aqui. Então, V. Exª atua
em todas as frentes. Por essa razão, foi reconhecida
pela população, pelo eleitorado do Rio Grande do Sul,
chegando aqui entre as mais reconhecidas popularmente por meio do voto daquele Estado. Então, V. Exª
está no caminho certo. Mais do que a obrigação, nós
temos o dever de reconhecer o trabalho de V. Exª e
também de proclamá-lo, além de buscar correntes positivas em favor desse trabalho, porque é assim que se
engrandece esta Casa e se reconhece o trabalho de
uma Parlamentar, mesmo feminina, que, a cada dia,
busca espaço nesta Casa e em todos os setores da
sociedade. Parabéns, Senadora!
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, meu caro colega Wilson Santiago, da boa
Paraíba. Obrigada pelo seu aparte.
Concedo um aparte ao Senador Waldemir Moka,
do Mato Grosso do Sul.
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, vou ser objetivo. Quero prestar
uma homenagem à Defensoria do meu Estado. Aliás,
nós temos um orgulho muito grande da Defensoria do
Mato Grosso do Sul. Em 90% dos casos, a Defensoria
participa. Talvez seja um dos Estados onde a Defensoria Pública é a mais organizada, se não for a mais
organizada no País. Esse mérito nós devemos à hoje
servidora concursada desta Casa Drª Suely Neder. E
lá no nosso Estado é claro que ela criou isso, que tem
toda uma tradição, com defensores da maior competência. Quero saudar todos, porque, quando Deputado
Estadual, na Constituinte do Mato Grosso do Sul, ajudei
muito a Defensoria e orgulho-me muito disso, porque
acho que esse órgão é o tripé da Justiça. Na Justiça,
você tem o Ministério Público, você tem os juízes de
Direito, mas você tem que ter a Defensoria, se não tiver uma defensoria organizada no nível de Ministério
Público e da própria magistratura esse tripé do Judiciário não está equilibrado. De forma que aproveito o
pronunciamento de V. Exª para, permita-me, saudar os
defensores públicos do Brasil em nome da Defensoria
Pública do meu querido Estado Mato Grosso do Sul.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada pelo seu aparte, que renova, eleva e conﬁrma, aliás, exalta a importância dessa categoria para
a Justiça em nosso País.
Quero ainda fazer menção à questão do pronunciamento do Senador Garibaldi a respeito das drogas
no Rio Grande do Norte. Isso não é exclusivo daquele
Estado. Como disse, no meu Rio Grande do Sul, no
outro extremo, a situação é lamentavelmente preocupante a cada dia que passa.
Ontem, na exposição que o Ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, fez na Comissão de Assuntos
Sociais, comandada pelo nosso Presidente, que agora
comanda os trabalhos, Jayme Campos, ele conﬁrmou
realmente a situação dramática que está hoje a licença médica do trabalho tirada por aqueles dependentes
de crack, cocaína ou outras drogas. De 2007 a 2010,
houve um aumento dessas licenças para tratamento
de saúde, por causa do consumo da droga, de 24,4%.
Esses dados foram levantados pelo Presidente da
Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, Jarbas Simas, e citados por mim ontem, ao pedir a atenção do
Governo a esse assunto, já que ele é extremamente
grave do ponto de vista do impacto que essas despesas têm sobre os gastos da Previdência e também da
Assistência Social.
Esse estudo feito pelo Dr. Jarbas Simas mostra
que, de um total de 27.517 viciados em álcool, maconha, cocaína, anfetamina e outras drogas, como o
crack, licenciaram-se do trabalho por mais de quinze
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dias para tratamento de saúde; em 2010, o total subiu
para 36.436 pessoas. Exatamente nessa medida que
esse impacto sobre a Previdência pode chegar a R$4
bilhões por ano.
Portanto, mais um detalhe da relevância do cuidado desse tema que está ocupando as atenções de
uma Subcomissão, da Comissão de Assuntos Sociais,
presidida pelo Senador Wellington Dias, da qual estou
participando, movimento este que envolve o interesse
nacional de saúde pública e também de repressão.
O Senador Renan Calheiros, que foi Ministro da
Justiça, sabe bem, porque já naquela época este era
o enfrentamento que tínhamos, agora ainda mais reforçado pelo aumento do número de dependência e
de novas drogas mais letais, mais perigosas e mais
baratas, o que faz um acesso muito direto, sobretudo
da nossa juventude.
Queria também mencionar aqui hoje a audiência
que acabamos de ter e agradecer a presença do Senador Waldemir Moka como representante da Comissão
de Agricultura do Senado Federal no encontro com o
Ministério de Indústria e Comércio Exterior representado pelo Ministro interino Alessandro Teixeira, quando
recebeu uma representação dos setores industriais
gaúchos, Sr. Presidente Jayme Campos, que estão
hoje duramente afetados pelas medidas protecionistas que a Argentina vem fazendo. O problema mais
grave, eu já falei ontem, é a questão do arroz, mas
também o impacto negativo sobre a indústria de máquinas agrícolas. O meu Estado responde por 65% da
produção nacional sobre os setores de vinhos, sobre
o setor coureiro calçadista. Aí são vários problemas,
desde a ordem relacionada à desvalorização cambial
até também os relacionados à guerra ﬁscal, que acaba atraindo indústrias do meu Estado para o Nordeste,
por exemplo, e outras questões relacionadas a essa
competição que deveria ser uma relação de complementaridade nas economias do Mercosul, mas que
acaba sendo de concorrência, o que acaba agravando
os problemas na integração.
E mencionar, por ﬁm, também, o fato de hoje a
Comissão de Relações Exteriores ter aprovado o relatório de minha autoria, que foi o acordo de fronteira
que beneﬁcia as pessoas que moram na região de
fronteira. São seis Municípios do Rio Grande do Sul,
três Municípios do Paraná e um Município em Santa
Catarina que fazem fronteira direta com a Argentina. Já
foi feito um acordo semelhante de fronteira com o Uruguai muito bem sucedido, apesar ainda das barreiras
burocráticas. Agora, hoje, com a aprovação na Comissão de Relações Exteriores, o meu relatório, que ratiﬁca este acordo fronteiriço, beneﬁcia o trânsito, facilita,
desburocratiza não apenas na circulação de veículos
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e de pessoas, mas também em relação à cooperação
na área da saúde, das questões trabalhistas, de uma
harmonização de legislação previdenciária, inclusive,
e educacional. É essa a forma mais correta e mais
real de as comunidades entenderem o que signiﬁca
um bloco de integração chamado Mercosul. De outra
forma, ﬁca apenas diluído em palavras bonitas, numa
retórica diplomática e pouco real do ponto de vista das
pessoas que moram tão próximas, mas tão distantes
por conta das contingências burocráticas e dos entraves que essas relações representam.
Então, a aprovação desse acordo de fronteira, no
âmbito do Brasil e da Argentina, irá beneﬁciar os moradores de seis Municípios gaúchos, três Municípios
do Paraná e um Município de Santa Catarina.
Queria agradecer a presença do Senador Moka
nessa audiência, agora à tarde, em que discutimos essas questões. Por iniciativa do Deputado Luiz Carlos
Heinze e do Deputado Paulo Pimenta, que é o coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional,
teremos reuniões especíﬁcas para discutir as questões
do arroz, problemas graves na comercialização, e as
questões das assimetrias nessas áreas todas em que
o Rio Grande do Sul tem uma força econômica muito
importante, como já referi, a questão das máquinas
agrícolas, a questão de vinhos, a questão de couros e
calçados e outras tantas que têm um peso signiﬁcativo
para compor a riqueza do meu Estado.
Muito obrigada, Senador Moka, muito obrigado,
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento a Senadora Ana Amélia
pelo belo pronunciamento.
Na ordem de inscrição, vai falar, pelo PR, o Senador Vicentinho Alves, do Estado do Tocantins. Após
Vicentinho Alves, vai falar, na ordem de inscrição, o
Senador Blairo Maggi, que está inscrito. Depois, falará o ilustre Senador, meu caro e eterno Presidente,
Senador Renan Calheiros.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, visitantes, hoje a nossa igreja
Católica comemora o Dia de Santo Ivo. Como já disseram aqui os oradores que me antecederam, os Senadores e as Senadoras, comemoramos o patrono dos
advogados e defensores. Quero, nesta oportunidade,
também homenagear todos os defensores públicos e as
defensoras públicas, advogados e advogadas do meu
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Estado, o Tocantins, e do nosso País. Portanto, rendo
aqui as minhas sinceras homenagens aos defensores
e defensoras, advogados e advogadas.
Também aqui, Sr. Presidente, quero homenagear
a pessoa da Drª Leide Maria Dias Mota Amaral, indicada pelo Governador Siqueira Campos e aprovada
pela unanimidade dos presentes na Assembleia Legislativa, como a nova Conselheira do Tribunal de Contas
do Estado do Tocantins.
A Drª Leide veio a substituir o Conselheiro José
Jamil Fernandes.
Essa moça, essa senhora, nascida na cidade de
Araguaína, cidade importante do nosso Estado, Senador Renan Calheiros, é formada em Direito, ﬁlha dos
pioneiros de Araguaína, Sr. Zeca Mota e D. Hilda Mota.
Olha, uma alegria geral no Estado com a indicação, a
aprovação e a posse da conselheira Leide Maria.
E eu aqui, como seu amigo e amigo da família,
muito grato inclusive ao povo de Araguaína, que nos
deu uma votação expressiva, quero aqui homenagear
Araguaína também e parabenizá-la pela nomeação
dessa ﬁlha, dessa araguainense, agora como a nova
conselheira do Tribunal de Contas do Estado.
Mas amanhã, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós temos um momento importante no nosso
Estado. Amanhã será o aniversário da nossa sempre
bela Palmas, capital do Tocantins, cidade moderna,
planejada.
E eu inicio aqui dizendo, Senador e Presidente
Jayme Campos, que os palmenses, de uma forma muito generosa, me ﬁzeram o Senador mais bem votado
nessa eleição. Eu só tenho de render os meus sinceros
agradecimentos, dizer que venho aqui para o Senado
Federal com o mais nobre sentimento de gratidão a
todos os palmenses e a todas as palmenses.
Portanto, eu quero homenagear nossa capital.
Naturalmente, não dá para desassociar Tocantins e
Palmas da ﬁgura mais expoente que nós temos, que
é o Governador Siqueira Campos. Se temos Palmas,
é porque tivemos a criação do Estado. Se tivemos a
criação do Estado, é porque tivemos Siqueira Campos
– e temos ainda.
Mas, na época da Assembleia Nacional Constituinte, Siqueira Campos, Deputado Federal, persistente,
determinado, convenceu ali 513 Deputados Federais,
81 Senadores, e nos presenteou com o Tocantins. Naturalmente, uma luta secular, mas que teve à frente
esse brilhante homem público deste País, não apenas
do Tocantins.
Portanto, aqui, registro mais uma vez, com muito
prazer, e homenageio Siqueira Campos, que nos trouxe
o Tocantins e, como se não bastasse, nos presenteou
com uma cidade planejada, bonita, que está com 200
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mil habitantes, sendo, segundos os dados do IBGE, a
cidade que mais cresce no Brasil.
Portanto, eu quero dizer ao Sr. Presidente, às Srªs
e aos Srs. Senadores, que eu tive uma modesta participação na criação de Palmas, porque Palmas pertencia ao Município do Porto Nacional, minha terra natal.
Na época, eu era um jovem prefeito da minha terra,
e foram estas mãos que desmembraram o Município
de Porto Nacional para criar Taquarussu do Porto e,
naturalmente, a nossa bela capital Palmas.
Homenageio o idealista Siqueira Campos, com
quem, ainda me lembro, há 22 anos, pude sobrevoar
aquelas paragens, aquelas fazendas. Ali, junto com
Siqueira Campos – ele, governador; eu, um jovem
prefeito –, pudemos identiﬁcar o local onde seria implantada a futura capital.
Palmas, em seu início, parece muito com a Brasília
de Juscelino. Aliás, guardando as devidas proporções
naturalmente, considero também o nosso grande estadista Siqueira Campos autor de grande feito – não à
altura de Juscelino, mas parecido –, na construção da
nossa bela Palmas e no desenvolvimento do Estado.
Portanto, o povo tocantinense, reconhecendo o
valor de Siqueira Campos, o faz retornar agora, aos
83 anos de idade, para exercer o quarto mandato de
governador de Estado. Parece-me que é um dos raros
no País a obter quatro mandatos de governador, eleito
democraticamente pelo povo.
Com isso, quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que em nossa capital amanhã teremos várias solenidades. Não poderei estar presente lá amanhã, porque terei de representar o criador do nosso
Estado e de Palmas, Siqueira Campos, na capital do
Pará, Belém, para que ele possa participar do evento
na nossa Palmas.
Fica aqui a justiﬁcativa da minha ausência, em
razão desse compromisso que terei na capital do Pará
amanhã, representando o nosso Governador Siqueira
Campos.
Além do Governador Siqueira Campos, tantos
prefeitos importantes por ali passaram. Eu cito, por
exemplo, o Senador Eduardo Siqueira Campos, que
foi o primeiro prefeito eleito da nossa capital, foi vicepresidente do Senado Federal e, hoje, é Secretário
de Planejamento, Senador Mozarildo, do Governo do
Estado. O Senador Eduardo atravessa um momento
difícil da sua vida: perdeu seu ﬁlho, e a sua esposa foi
acometida por um problema de saúde.
Quero homenagear esse grande brasileiro, esse
grande tocantinense, esse grande amigo e irmão. Ele
foi um grande prefeito...
O Sr. Renan Calheiros (Bloco/PMDB – AL. Fora
do microfone.) – Grande Senador.
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O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO)
– Um grande Senador, Senador Renan. Muito obrigado.
Ele colocou, Senador Renan, água tratada na capital – 100%, na época –, construiu o espaço cultural
de Palmas, um dos mais modernos do País, e escolas.
Foi uma gestão magníﬁca a do Senador Eduardo! Aqui,
no Senado, brilhou, e eu tenho prazer de ser companheiro e amigo pessoal do Senador Eduardo.
Portanto, ﬁcam aqui também as minhas homenagens a ele, que contribuiu para que Palmas chegasse
a essa condição de uma bela capital progressista do
nosso País.
Também passou a nossa Prefeita Nilmar, colega
que foi Deputada Federal, e hoje, também com uma
brilhante gestão, o companheiro Raul Filho, que já está
no segundo mandato.
Fica, em nome de todos esses prefeitos, a minha
homenagem à nossa bela e querida capital Palmas.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Vicentinho, ouvindo V. Exª, rememorei a época da
Constituinte, quando tive oportunidade de ser colega
do então Deputado Siqueira Campos, que ﬁcou famoso, inclusive, pela greve de fome que fez para obter da
Constituinte a criação do Estado do Tocantins. Realmente, a Constituinte criou apenas o Estado do Tocantins e
transformou Roraima e Amapá em Estados. As outras
pretensões todas foram levadas a uma comissão especial para estudar a redivisão territorial. Aliás, a respeito
dessa redivisão territorial, até hoje, sequer a conclusão
da comissão criada constitucionalmente foi cumprida.
Mas, de toda forma, eu queria justamente aproveitar
o discurso de V. Exª para prestar uma homenagem ao
Governador Siqueira Campos e ao ex-colega, Senador
Eduardo Siqueira Campos. Realmente, o Governador,
como disse V. Exª, que está no quarto mandato, só se
igualou com o já falecido Governador Ottomar Pinto,
que também teve quatro mandatos em Roraima e que
foi também um grande lutador pela criação do Estado de Roraima. Então, digamos assim, essa garra de
pessoa lutadora, de guerreiro, de amor verdadeiro por
aquilo em que acredita e pela terra pela qual luta, é
uma característica do Governador Siqueira Campos
e também do nosso querido Eduardo Siqueira Campos. Parabéns a V. Exª pela homenagem que presta,
homenagem esta que também quero anexar a essas
duas ﬁguras.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Quero dizer que me associo à luta de V. Exª, aqui
no Senado Federal, pela redivisão territorial do País.

25/05/2011 10:04:26

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Tenho ouvido atentamente muitos pronunciamentos de
V. Exª. O Tocantins é, sim, um exemplo; Mato Grosso
também. Foi bom para Mato Grosso, para Mato Grosso do Sul, foi bom para Goiás, foi bom para o Tocantins, e será assim na redivisão territorial do País. Sou
plenamente de acordo com a redivisão e associo-me
à luta de V. Exª.
O Governador Siqueira Campos vai terminar o
Governo com 87 anos de idade, mas pensa muito mais
jovem do que muita gente que não o conhece, que, às
vezes, não o entende.
Senador Renan, o Governador Siqueira Campos é
um nordestino que saiu lá da seca do Ceará, percorreu
o Brasil, a Amazônia, o Rio de Janeiro e passou pela
Câmara de Vereadores de Colinas; foi Deputado Federal
por cinco mandatos, Governador por quatro mandatos.
Olha, pense em um bravo guerreiro pelas causas em
que ele está convencido de que tem de defender! Portanto, o Tocantins é a alma dele, é o dia a dia dele, é
o ar que ele respira. Por isso é que ele é sempre bem
aprovado pela população do nosso Estado.
Venho aqui como o primeiro Senador da República nativo, nascido e criado na minha centenária
Porto Nacional. Eu tenho o prazer de ser companheiro
e amigo de Siqueira Campos há muitos anos, desde
jovem. Acredito que na nossa região, no nosso Estado, não tenhamos um outro Siqueira Campos. É muito
prazeroso falar de Palmas, falar de Tocantins, falar de
Siqueira Campos e de todos que contribuem até hoje
para o sucesso da nossa capital, para o sucesso do
nosso Estado. Portanto, ﬁca registrada mais uma vez
a minha gratidão a Palmas, as minhas homenagens.
Como não sou cantor – não tenho essa vocação
–, vou recitar aqui uma poesia dos meus companheiros
de longa data, tocantinenses, o Braguinha e a Neusinha. Eles ﬁzeram uma música para Palmas, e a letra
é muito bonita. É muito simples, mas muito bonita. E
aqui homenageio o Braguinha Barroso e a Neusinha,
amigos de mais de trinta, quarenta anos. Nascemos
juntos, nos criamos juntos, eu ali, às margens do Tocantins, em Porto Nacional, e ele em Tocantinópolis.
Somos beiradeiros do rio Tocantins. O Braguinha diz
o seguinte na canção dele:
Palmas, na manhã do teu nascer
Vejo a esperança ﬂorescer num sonho lindo de
viver;
Vejo o futuro no horizonte, o teu povo vem à
fonte
No coração de quem quer vencer.
Tua grandeza depende dessa gente, que unida
te fará maior.
Te amo, Palmas, e no seio de tuas serras
Recebeste todos e os ﬁzeste ﬁlhos da terra.
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[Palmas é uma cidade de todos os brasileiros, de
todas as miscigenações]
Te amo, Palmas! A beleza do pôr-do-sol
[Hoje com aquele belo lago que ali temos em
Palmas – parece até que estou lá]
E o berço de tua história onde vivem os girassóis.
Te amo, Palmas! Como amo o Tocantins,
Que abriste os portais dessa beleza sem ﬁm.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Vicentinho Alves e me associo à sua homenagem pelo aniversário
da cidade de Palmas.
V. Exª foi muito claro: há uma simbiose perfeita entre o Estado de Tocantins e o Senador Siqueira
Campos. Nós o admiramos e temos o maior respeito
por S. Exª, que é Governador daquele grande e extraordinário Estado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao
ilustre Senador Blairo Maggi.
Após o Senador Blairo Maggi, seguindo a ordem
de inscrição dos que falarão pela Liderança, concederei
a palavra ao ilustre e valoroso companheiro Senador
Renan Calheiros.
Concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi, do
Estado do Mato Grosso.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Jayme Campos, para mim é uma satisfação falar
desta tribuna quando V. Exª preside a Mesa. E falo hoje
à tarde sobre um assunto que V. Exª também conhece
muito bem, já que ajudou a construir nesses últimos
anos a nossa agricultura, agricultura brasileira.
Neste momento, de certa forma, quero prestar
contas ao Senado Federal, já que, entre o dia 30 de
abril e o dia 10 de maio, eu ﬁz uma viagem à Ásia
com o setor produtivo de algodão do Brasil, junto com
a Abrapa, fui representando esta Casa. Fui acompanhado do nosso Presidente da Abrapa, Sr. Sérgio Demarco, e de uma comitiva cujos membros depois vou
fazer questão de nomear.
Nessa viagem, o Brasil e os produtores de algodão, de forma extremamente organizada, muito competente, mostraram-se não só preocupados e focados
em produzir em suas fazendas, nos Estados brasileiros,
mas também em fazer o papel de verdadeiros caixeiros
viajantes: estão andando pelo mundo afora, buscando
novos mercados, porque, muitas vezes, somente produzir não é o suﬁciente – você ﬁca com a sua mercadoria empacada e não tem como fazer dinheiro, não
tem como apurar os dividendos disso tudo.
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A Associação Brasileira de Produtores de Algodão é composta por várias entidades, de vários Estados brasileiros, e alguns de seus representantes nos
acompanharam nessa viagem: o Sr. Sérgio Demarco,
que é o nosso Presidente; o Sr. Eduardo Logman,
que é do Rio Grande do Sul e planta algodão através
de suas empresas em vários Estados da Federação
– nessa viagem ele representava o Estado do Maranhão e também do Tocantins, já que produz nessas
regiões –; o Sr. Carlos Augustin, que é Presidente da
Ampa, a Associação Matogrossense dos Produtores
de Algodão; a Srª Isabel da Cunha, que é Presidente
da Abapa, a Associação Baiana dos Produtores de
Algodão; o Sr. Inacio Carlos Urban, que é da Amipa,
Associação Mineira dos Produtores de Algodão; o Sr.
Marcelo Jony Swart , que é da Agopa, do Estado de
Goiás; o Sr. Darci Augustinho Boff, que é Presidente
da Ampasul, entidade que representa os produtores
do Mato Grosso do Sul; o Sr. Fabio Pereira Júnior, a
Apipa, que representa os produtores de algodão do
Piauí; o Sr. Ronaldo Spirandeli, que é da Appa, a Associação Paulista dos Produtores de Algodão; ...também o Sr. Paulo Kenji Shimoira, que é o tesoureiro da
nossa Associação; o Sr. Andrew MacDonald, que é
nosso consultor internacional, que faz os contatos e
procura os compradores fora do Brasil. Também nos
acompanhou nessa viagem a esposa do Sr. Sérgio,
Dona Ivete Brizote Demarco e a minha companheira,
Terezinha Maggi.
Quero agradecer ao Itamaraty através do Embaixador Paulo Alberto Silveira Soares, que é o Embaixador em Cingapura e nos deu o respaldo para que
nós pudéssemos fazer um bom evento naquela cidade. Agradeço também ao Cônsul-Geral – na verdade,
é um Embaixador, mas em Hong Kong nós não temos
embaixada, mas um consulado –; ao Dr. Antonio José
Resende de Castro, que foi nosso anﬁtrião e que, junto
com empresários de Hong Kong, organizou a nossa
etapa nessa cidade.
E como nós ﬁzemos isso? É que esses produtores,
organizados através de suas associações estaduais e
representados por uma associação brasileira, que é
a Abrapa, além de se preocuparem em produzir bem,
Senador Jayme Campos, eles têm de sair e vender
seus produtos.
Por exemplo, nós chegamos a Cingapura, e eles
ﬁzeram uma reunião nessa cidade, para a qual convidaram vários empresários da indústria têxtil de vários países distantes quatro ou cinco horas de voo
de Cingapura, como Bangladesh, Malásia e Vietnã;
enﬁm, convidaram vários compradores, em torno de
trinta pessoas.
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Essa Associação, por ser ﬁnanciada pelos produtores, hoje tem caixa suﬁciente para fazer o que
as multinacionais faziam conosco no passado, que
era nos levar a um lugar para mostrar o seu produto
e fazer com que nós nos encantássemos por aquele
produto e passássemos a ser seus compradores ou
seus fornecedores.
Então, essa Associação pagou a passagem para
esses fabricantes e um ﬁnal de semana num hotel – aliás, um belíssimo hotel, o Bay lá de Cingapura, que tem
aquela piscina enorme em cima. Então, os produtores
brasileiros, de forma organizada, estão conquistando
o mercado mundial.
Para os senhores terem uma ideia: no ano de
1996, quando foi realizado o primeiro evento que tratou da exportação de algodão na cidade de Cuiabá, o
Brasil não exportava nem uma tonelada de algodão. Eu
e alguns outros produtores, já formando a nossa associação, a Ampa lá de Mato Grosso, decidimos, junto
com outros produtores, que nós deveríamos começar
a procurar mercado internacional se quiséssemos ser
fortes no algodão. Naquela oportunidade, cada um de
nós tirou dinheiro do bolso e subsidiou a exportação,
porque o mercado não queria comprar e não queria
ver o nosso algodão, já que o Brasil tinha uma tradição muito ruim de qualidade e de não-cumprimento
de contratos na época.
Agora, no ano de 2004, passados alguns anos,
o Brasil já havia exportado, por ano, 331 mil toneladas de algodão, de uma produção de 1,309 milhão de
toneladas. Agora, para a safra de 2011/2012, o Brasil
já está prevendo uma produção em 1,456 milhão de
hectares, em todos esses Estados que relatei antes,
com uma produção de 2,027 milhões de toneladas.
Enquanto a área aumentou 32%, a produção brasileira de algodão cresceu 54%, e cresceu com qualidade.
Cresceu conquistando o mercado internacional. E esse
mercado internacional, que em 96/97 era zero, em 2004
era de 331 mil toneladas, e hoje, neste ano de 2011,
já indo para a safra de 2012, nós vamos exportar 851
mil toneladas. Signiﬁca, então, um aumento de 157%
na exportação brasileira.
Ora, se temos tanto produto para exportar, nós
temos de sair como faziam os mascates antigamente,
temos que vender. E é por isso que essa Associação,
de forma organizada, com apoiamento político, está
fazendo viagens pelo mundo afora, não só pela Ásia,
mas também pela Europa. Conquistamos vários mercados, que necessitam de produto e de regularidade
de produtos.
Agora, nem tudo são ﬂores nesse negócio. Os
compradores, por exemplo, Senador Jayme Campos,
Presidente desta sessão, alegam que o que limita com-
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prar do Brasil não é a qualidade do produto, não é a
conﬁança já adquirida dos produtores de honrarem os
contratos e os compromissos feitos, independente se
os preços sobem ou descem, porque a própria Abrapa
tem uma comissão de ética e aquele que não cumprir
com o seu compromisso, com o seu contrato, é tirado
da associação, sofre penalidades, assim como tem
em Liverpool, onde se faz a arbitragem do algodão
no mundo afora.
As reclamações que temos recaem novamente
na logística brasileira. Os nossos portos, as nossas
rodovias e ferrovias não permitem que façamos uma
exportação ao longo dos doze meses. Não temos portos preparados para estocagem de longo prazo, para
fazer o estofamento dos containers e mandar durante os doze meses. Então, o Brasil ocupa um espaço
durante dois ou três meses no ano.
Presidente Jayme Campos, a situação do algodão
na exportação é a mesma do Estado do Mato Grosso, na área da soja, quando V. Exª era Governador
há 17 ou 18 anos. Nós não tínhamos armazéns, não
tínhamos capacidade de guardar isso, simplesmente
tínhamos que colher a nossa safra, jogar em cima das
carrocerias dos caminhões e mandar para o porto de
Paranaguá ou para o porto de Santos, que funcionavam naquela oportunidade.
Então, em menos de quinze anos, nós saímos
de país importador de algodão para um dos maiores
exportadores, graças aos produtores. Não esqueço de
reconhecer aqui o papel do Governo Federal, principalmente no governo do Presidente Lula e na continuidade no Governo da Presidente Dilma. Em determinados
momentos, o preço da produção era menor que o custo
de produção e o Governo brasileiro socorreu os produtores de algodão do Brasil inteiro, criando programas
especíﬁcos para retirada desses produtos.
Então, graças à pesquisa feita, ao arrojo dos
produtores, ao apoio do Governo Federal e ao apoio
das políticas externas para que possamos fazer essas
exportações é que estamos avançando.
Nós estamos gerando renda, gerando emprego
no campo, criando condições para que as empresas
nacionais – as ﬁações, as tecelagens, as confecções
– tenham produto suﬁciente e de qualidade para, durante 12 meses do ano, programar a sua produção.
Geramos milhares e milhares de empregos a partir do
campo, a partir das lavouras de algodão.
A minha fala nesta tarde é para parabenizar a
Abrapa, os seus diretores, não só o Presidente Sérgio
De Marco, que está no cargo neste momento e é lá de
Mato Grosso, mas também seu Vice-Presidente. Quero
me congratular com todos aqueles que antecederam
o Sérgio De Marco, os vários presidentes que por lá
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passaram. Aliás, esse trabalho da Abrapa e da Ampa,
de Mato Grosso, ﬁnanciou, é bom que se diga, a demanda que o Brasil teve na OMC contra os Estados
Unidos. Se não fosse a presença e os recursos dos
produtores rurais para pagar advogados para assessorar o nosso Ministério, não tínhamos ganho aquela
pendenga com a OMC.
Então, esse setor do algodão brasileiro é o que
tem de melhor na agricultura em termos de organização, em termos de visão de futuro, de responsabilidade
social e de responsabilidade ambiental. Os produtores
de algodão do Mato Grosso, seguidos pelos demais
produtores de outros Estados, têm o Instituto Social
do Algodão. Eles mesmos ﬁscalizam a sua produção.
Eles mesmos buscam saber se a regra ambiental está
sendo seguida, se a regra social está sendo seguida,
principalmente na questão trabalhista. Há anos não
temos mais casos de trabalho análogo ao trabalho
escravo.
Então, Sr. Presidente da sessão, Srªs e Srs. Senadores, quero deixar registrada aqui a minha alegria
e a minha satisfação em prestar conta nesta Casa. Na
semana em que ﬁquei ausente, nos dois eventos que
ﬁzemos, em Singapura e em Hong Kong, foi levado
o nome do Brasil. Falei em nome do Senado Federal
dando depoimento de que realmente não só os produtores, não só a associação, mas todos nós, através
das políticas públicas do Brasil, somos cumpridores
dos nossos contratos na área internacional.
Por isso, Presidente, o Brasil hoje consegue vender algodão para o mercado de 2011, 2012, 2013 e
2014, até cinco anos para frente. Antes de plantar, já
conseguimos colocar o nosso algodão em qualquer
parte do mundo.
Mais uma vez, quero cumprimentar todos da
Abrapa, das associações estaduais. Vocês estão em
um bom caminho, vocês estão em um ótimo caminho,
representando o Brasil dignamente, abrindo espaço e
buscando mercado, que é o que queremos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Blairo Maggi
pelo seu belo pronunciamento, sobretudo prestando
esclarecimento em defesa do agronegócio brasileiro,
principalmente do que representa o Brasil lá no exterior, em relação ao comércio de algodão.
Pela ordem de inscrição, falará o ilustre Senador
Renan Calheiros, pela liderança.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Pois não, Senador Antonio Carlos.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, quero pedir a minha inscrição como Líder do PSB. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – V. Exª está inscrito pela liderança do PSB.
Com a palavra, o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Jayme Campos, amigo querido, é um prazer
muito grande tê-lo como Presidente desta sessão, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, alguns dados bastante
expressivos do vigor da economia brasileira foram
obscurecidos durante esta semana.
O primeiro, e mais importante deles, demonstra a
saúde da geração de empregos no País, dados de abril
de 2011. E é importante ressaltá-los, reaﬁrmá-los.
O Brasil criou 272.225 empregos formais em abril.
O resultado, embora mais modesto que o mesmo mês
de 2010, indica a retomada do emprego neste ano e
revela um fenômeno curioso de inversão do eixo migratório interno.
Os Estados das regiões Norte e Nordeste vêm
de maneira consistente ampliando a oferta de trabalho com carteira assinada. Ou seja, Sr. Presidente, o
Norte e o Nordeste estão liderando as novas chances
de trabalho no Brasil.
Esses dados reforçam a constante tendência de
desconcentração da economia brasileira, movimento
que, ao longo dos últimos anos, está beneﬁciando as
áreas mais pobres do País. Com forte expansão, os
Estados conhecidos como exportadores de mão de
obra para os grandes centros urbanos passaram a
atrair investimentos e muito trabalhadores estão regressando aos seus Estados de origem.
Os dados do Ministério do Trabalho, Sr. Presidente, mostram que, desde 2008, depois da crise ﬁnanceira internacional, o Norte do País apresentou o
maior crescimento na criação de empregos formais
– foram abertas 144 mil vagas no ano passado, ante
60 mil, dois anos antes. Isso representou um aumento de 138%.
No Nordeste, a elevação foi de 90%. Saímos de
266 mil para 506 mil empregos com carteira assinada.
Em sentido inverso, a abertura de vagas formais nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste cresceu em ritmo
mais lento. No Sul, a subida foi de 49%; no Sudeste,
39%; e no Centro-Oeste, 30%.
No primeiro quadrimestre desde 2001, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os resultados globais para
todo o Brasil também foram muito positivos: 880.717
empregos com carteira assinada. Esse desempenho
foi puxado pelos setores da indústria de transformação,
dos serviços e da construção civil.
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O aumento do preço das commodities – produtos
primários com cotação internacional –, depois da crise
mundial, acabou beneﬁciando a economia de Estados
com vocação agrícola, fora do eixo Rio-São Paulo.
Além da agricultura, o setor que tem mais contribuído para expansão do emprego, como todos sabem,
é a construção civil.
Em Alagoas, por exemplo, esse setor segue como
o maior gerador de empregos com carteira assinada.
Em abril, a construção civil gerou um saldo positivo de
601 novas vagas.
O setor lidera com folga a geração de empregos,
com 14.784 empregos com carteira assinada nos últimos vinte e quatro meses. Em 2010, foram 7,5 mil
postos de emprego, o que representou um aumento
de 37,7% no estoque formal de empregos.
A vitalidade desse setor é explicada pelos investimentos que o Governo Federal vem realizando no
Estado de Alagoas. Os programas como o Minha Casa
Minha Vida, as diversas obras de infraestrutura do Plano de Aceleração do Crescimento, a recuperação de
rodovias, a duplicação de rodovias e a reconstrução
das cidades afetadas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
pelas enchentes estão sendo decisivas para manter o
mercado de empregos em alta no nosso Estado.
Só o investimento no Programa Mina Casa Minha Vida, de acordo com o Sinduscon de Alagoas, foi
de R$1,8 bilhão, com a contratação de cerca de 40
mil unidades – número que inclui também as 17,5 mil
obras das casas destruídas pelas enchentes.
Os programas de transferência de renda do Governo Federal, como o Bolsa Família, também inﬂuem
na alavancagem da atividade no interior do País. Eles
aumentam a demanda da população por bens e serviços e, consequentemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, impulsionam o mercado de trabalho. Em muitas
cidades do interior, o comércio vive e sobrevive da
renda de programas como o Bolsa Família, que eu
tive a honra e a satisfação de relatar e aprovar aqui,
no Senado Federal.
Outro dado relevante para a economia foi o recuo nos índices que monitoram o comportamento da
inﬂação. Os dados da Fipe de São Paulo, por exemplo,
sugerem uma inversão na curva de alta, Sr. Presidente e Srs. Senadores. O Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pelo instituto, desacelerou para
0,56% na segunda quadrissemana de maio, depois
de ter registrado alta de 0,65% na primeira prévia do
mês. O indicador, portanto, ﬁcou abaixo da média das
apostas do mercado.
Dos preços pesquisados, vários setores registraram desaceleração da alta de preços em relação à
primeira quadrissemana de maio. Foi o caso de habi-
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tação, alimentação e transportes, que vieram de altas
consecutivas e agora recuaram.
Observa-se, com esses números, que existe uma
preocupação do Governo Federal permanente para
manter a inﬂação dentro dos limites.
Certamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso
tudo contribuiu para esse cenário. E contribuiu também
para esse cenário o recuo nos preços dos combustíveis. O preço do etanol, com o ﬁm da entressafra, demora até chegar às bombas, mas deve cair ainda nos
próximos dias.
Com números como esses, certamente bateremos um novo recorde na geração de empregos em
2011. No que depender, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do PMDB, na formulação e na aprovação de leis
que desonerem a produção e estimulem o emprego,
nós transformaremos 2011 no ano do pleno emprego
no Brasil.
Eu quero agradecer a V. Exª pela oportunidade,
agradecer também ao Senador Jayme Campos pela
oportunidade e dizer, mais uma vez, da satisfação de
vir a esta tribuna e colocar esses números que são
satisfatórios e muito bons para a economia brasileira,
indicando, Sr. Presidente, a retomada do emprego e
a manutenção do crescimento, uma vocação devolvida a nosso País, que, durante muito tempo, cresceu
economicamente e que precisa continuar crescendo.
E, ao que tudo indica – e essas informações sugerem
–, nós vamos continuar crescendo para o bem do povo
brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Renan Calheiros, o Sr. Jayme Campos, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Blairo
Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Agradeço, Senador Renan.
Esta Presidência concorda com seu pronunciamento, uma vez que a gente sempre tem muitas notícias ruins sendo colocadas. Mas ﬁca muito claro que os
fundamentos da economia brasileira estão no caminho
correto, os números estão mostrando. É claro, a gente tem problemas pontuais, mas Governo, Senado e
Câmara existem para isto, para resolver os problemas.
Portanto, parabéns pelo seu pronunciamento!
Convido o Senador Jayme Campos, como orador
inscrito, para proceder ao seu pronunciamento.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Blairo Maggi, Srªs e Srs. Senadores, serei breve, Sr. Presidente.
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O que me traz à tribuna na tarde de hoje é falar
um pouco do uso do biodiesel em nosso País.
O uso do biodiesel, em substituição ao combustível fóssil, vem crescendo no mundo inteiro. Por ser
biodegradável, não tóxica e praticamente livre de enxofre e aromáticos, essa mistura de biomassa renovável
é considerada alternativa ecológica de queima limpa,
em função de seu baixíssimo grau poluidor.
O biodiesel foi introduzido na matriz energética
brasileira por meio da Lei nº 11.097, de 2005, com a
criação do Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel – PNPB, uma iniciativa inovadora não apenas
para fomentar a produção voltada a esse tipo de energia alternativa, mas também para promover a inclusão
social, estimular e gerar renda no campo.
As inúmeras vantagens da utilização desse importante recurso incluem seu caráter renovável; o
adensamento das cadeias de grãos, carnes e óleos;
o alto potencial de geração de empregos rurais; a inclusão de mais de 270 mil famílias na agricultura familiar; a utilização de créditos de carbono e a facilidade
de transporte e armazenamento devido à sua baixa
inﬂamabilidade.
A Lei nº 11.097 ﬁxa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição do biodiesel ao óleo
diesel comercializado ao consumidor ﬁnal em qualquer
parte do território nacional, estipulando o prazo de oito
anos para se atingir esse percentual.
Nos últimos dois anos, a produção cresceu signiﬁcativamente em consequência da obrigatoriedade
das misturas. A partir de 1º de janeiro de 2010, tornouse obrigatório, em todo o território nacional, o uso de
biodiesel, o óleo diesel veicular, com a adição de 5%
de óleos vegetais ou gordura animal.
Em 2009, por exemplo, ano em que a mistura
obrigatória passou de 3% para 4%, houve um aumento
de aproximadamente 38% em relação a 2008. O setor
continua em expansão e hoje a capacidade instalada
anda perto de 17,5 milhões de litros por dia.
Estima-se que, neste ano, a indústria brasileira
de biodiesel produza 2,5 milhões de metros cúbicos,
ou seja, 40% da capacidade instalada, o que indica
uma subutilização da estrutura produtiva.
Contudo, a expectativa é que aumentem os investimentos do parque produtivo, com o desenvolvimento
de novos polos de matéria-prima.
Para tanto, a Agência Nacional do Petróleo – ANP
– tem desempenhado importante papel, garantindo a
compra e o pagamento de dado volume às indústrias,
por meio de leilões públicos.
Inicialmente, tais leilões eram realizados de forma presencial. As usinas davam o preço que poderiam
praticar e este se vinculava à quantia oferecida, bem
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como à disponibilidade do volume a ser comprado pelo
Governo, de modo a atender à demanda da mistura
obrigatória. Havia sistema de corte que sempre levava
em conta essa relação quantitativa.
Mas agora temos um sistema predatório no qual
os lances são virtuais, com itens cujo volume inviabiliza
a participação das usinas de pequeno e médio porte,
em virtude da incapacidade delas em adquirir o direito sobre o lote inteiro, posto que não podem ganhar
parte do lote.
Com isso, as grandes usinas ganham seus lotes
e podem fazer média nos lotes menores, achatando os
preços destes para alijar os pequenos e médios concorrentes, os quais, importa destacar, constituem a maciça
maioria das usinas instaladas em nosso País.
Destaque-se, ainda, que as usinas grandes, verticalizadas, podem sempre optar em vender o biodiesel somente quando o preço do óleo não lhes permite
melhor negócio.
Essas circunstâncias injustas, que tendem à formação de cartéis e à canibalização do setor, resultam
em grandes distorções, não só do ponto de vista econômico e administrativo, como também ponto de vista
social, uma vez que sabotam os próprios princípios do
programa governamental, cuja política se comprometeu
exatamente com os pequenos e médios usineiros.
No ﬁnal do mês passado, esses pequenos e médios produtores de biodiesel participaram de reuniões,
no âmbito da ANP e da própria Casa Civil do Governo
Federal, em que, sensibilizados pela situação, representantes das áreas governamentais envolvidas se dispuseram a buscar, junto às instâncias jurídicas cabíveis,
uma solução para o legítimo pleito, que consiste em
alterar a composição dos referidos leilões, mediante
participação diferenciada para as usinas de pequeno
e médio porte, por meio de ato licitatório exclusivo.
O uso do novo marco regulatório para viabilizar a
pretendida mudança muito provavelmente pressupõe
alterar a legislação ordinária, razão pela qual pretendo submeter à Comissão de Agricultura requerimento
propondo a convocação de audiência pública destinada
a esclarecer o assunto e instruir eventuais proposição
legislativas.
Sendo esta uma situação que atinge não só os
pequenos e as médias indústrias do Estado de Mato
Grosso, mas que se estende a todo o País. Estou certo de que a justa reivindicação despertará motivado
interesse e encontrará o necessário apoio dos demais
membros desta Casa para sua própria consecução.
De tal forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é muito importante – Senador Walter Pinheiro, V.
Exª há poucos dias estava nesta mesma tribuna falando
desse assunto – eu acho importante que o Governo
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Federal não prejudique em hipótese alguma em relação aos pequenos produtores de biodiesel. Lamentavelmente, Senador Antonio Carlos Valadares, quando
o Governo Federal, o próprio Presidente Lula instituiu
a política de biodiesel era, sobretudo, para incentivar
os pequenos, principalmente no Nordeste brasileiro,
a produzirem. Há a questão do pinhão-manso, outras
alternativas que pudessem fazer uma energia renovável. Entretanto, o próprio Governo Federal que incentivou, agora está massacrando aqueles pequenos. Os
grandes podem entrar na concorrência dos pequenos,
mas os pequenos não podem participar dos lotes dos
grandes. De tal forma que isso foi uma injustiça. Com
isso, estamos cartelizando o setor, na medida em que
o Brasil lamentavelmente, Senador Antonio Carlos, já
tem três áreas que estão sendo cartelizadas, entre
elas essa aqui do biodiesel, a carne e como também
o etanol. Eu não posso permitir concordar que todos
os dias os grandes grupos industriais, ou seja, os
grandes grupos vão lá e compram as menores usinas
que produzem o álcool e o açúcar do Brasil. Isso está
sendo cartelizado, por isso já tivemos problemas graves nesta safra de 2010 e 2011 em relação ao etanol,
que subiu de forma exagerada, permitindo que o mercado fosse desabastecido e, com isso, trazendo sério
transtorno no que se diz respeito aos preços praticados no mercado.
De tal maneira, Sr. Presidente, concluindo eu
quero dizer às Srªs e aos Srs. Senadores que é muito importante nós também valorizarmos os pequenos
no Brasil, sob pena de cartelizarmos vários setores e,
com isso, prejudicando sobremaneira aqueles também
que estão à procura, com certeza, também de uma
perspectiva melhor para os seus estabelecimentos e
atividades comerciais em todo esse imenso País.
E, concluindo, dizer ao Presidente, pelo tempo
que me resta, que tivemos hoje uma audiência com
o Ministro da Justiça, levando a preocupação do Governo do Estado do Mato Grosso em relação a um assunto que já vem há mais de vinte anos se arrastando
no Estado de Mato Grosso, que é a questão da gleba
Suiá-Missú, lá na região norte do Araguaia.
Se não for tomada uma providência, lamentavelmente vai acontecer ali uma verdadeira tragédia diante
da guerra a ser travada entre brancos e índios, porque
o Governo Federal, lamentavelmente, não toma as
providências para, de fato, dar a garantia, a segurança
jurídica às pessoas que estão há mais de vinte anos
naquela localidade do norte do Araguaia.
Portanto, trago essa minha preocupação. Espero
que o Ministro em exercício Luiz Paulo, que nos atendeu hoje, junto com o Governador Sinval Barbosa e
outras autoridades do Mato Grosso, tome as devidas
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providências e busque uma solução pacíﬁca, sobretudo
porque o Governo do Mato Grosso fez uma proposta
extremamente exequível e factível de se realizar: vai
permutar as terras dos índios que acham que são deles com uma área. Ou seja, em troca dos 165 mil hectares, o Governo do Mato Grosso pretende repassar
cerca de 230 mil hectares com toda a vegetação. O
Governo do Mato Grosso se propõe a colocar ali toda
infraestrutura de escola, de apoio e de saúde.
Com isso, temos certeza de que não vamos prejudicar mais de 700 famílias que estão, ao longo de
21 anos, naquela localidade. Com isso, com certeza,
estamos verdadeiramente fazendo a justiça social e,
sobretudo, dando cidadania àqueles que também produzem e constroem a grandeza deste País.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo da minha alegria,
do meu contentamento de ter a oportunidade não só de
falar do biodiesel, mas especialmente da solução que
está sendo buscada para a problemática que existe lá
na gleba Suiá-Missú.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Blairo Maggi, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo
Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) –Cumprimento V. Exª pelo seu pronunciamento.
Passo agora a palavra, pelo tempo regimental,
ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui tocar
em um assunto que, eu diria, tem sido ainda, nos últimos dias, de certa forma, a pauta principal de diversos
veículos de comunicação em nosso País.
Quero tratar dessa matéria exatamente vinculando-a a outra campanha que busca atacar a nova política
de salário mínimo, para justiﬁcar, através desse ataque,
a expectativa inﬂacionária, meu caro Paulo Paim.
Alguns dias atrás, o País estava sob a ameaça
de uma nova espiral inﬂacionária. Além de superdimensionada por alguns, essa ameaça à estabilidade
econômica foi politicamente explorada pela oposição
aqui, no nosso plenário, numa sucessão de pronunciamentos, numa, eu diria até, verdadeira campanha
de aguardar o quanto pior, melhor. Ou até estimular
essa lógica do quanto pior, melhor.
É para a competência da equipe econômica que
eu quero chamar a atenção aqui, meu caro Paim, em
domar essa que nós poderíamos chamar escalada
inﬂacionária, projetada por alguns, ou o dragão inﬂa-
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cionário, sem que fosse preciso recorrer ao samba de
uma nota só, a velha e conhecida elevação da taxa
de juros.
Mas a nossa equipe econômica usou o arsenal
macroprudencial, e foi possível, através dele, retirar,
com essa atitude da nossa equipe econômica, das
manchetes dos jornais, que até de certa forma, têm,
essas manchetes, silenciado sobre a espiral inﬂacionária que alguns levantavam, meu caro Valadares. Entre
essas medidas, destacam-se a redução da mistura de
álcool anidro na gasolina, e o uso da rede de postos
de gasolina da Petrobras Distribuidora como, principalmente nesse caso especíﬁco da rede, verdadeiro
moderador de preços ou até como braço regulatório
na economia.
Sem tocar nas taxas de juros, as medidas tiveram impacto fulminante sobre o avanço dos preços dos
combustíveis, que alimentavam a correção geral nos
preços da economia, aﬁnal de contas, o carro-chefe,
combustível, gasolina ou álcool, termina por puxar
toda essa escalada de preços que assusta a nossa
equipe econômica.
O que assistimos hoje, sob pena de que sem
nenhum alarde por parte da imprensa, é uma queda
geral nos preços dos combustíveis e um recuo generalizado dos demais reajustes que eram potencializados
em sua órbita. Isso é conﬁrmado se analisarmos o que
diz a pesquisa Focus, divulgada na última segundafeira pelo Banco Central, registrando, pela segunda
semana consecutiva, uma queda na projeção do IPCA
para 2011.
De acordo com a pesquisa Focus, que reﬂete a
expectativa do mercado para a inﬂação, a correção do
IPCA deste ano caiu de 6,33% para 6,31%. Além de
superdimensionada por alguns, essa ameaça à estabilidade econômica foi politicamente explorada pela
oposição aqui no nosso plenário, numa sucessão de
pronunciamentos, numa, eu diria até, verdadeira campanha de aguardar o quanto pior melhor. Ou até estimular essa lógica do quanto pior, melhor.
É para a competência da equipe econômica que
eu quero chamar a atenção aqui, meu caro Paim, em
domar essa que nós poderíamos chamar escalada
inﬂacionária projetada por alguns, ou o dragão inﬂacionário, sem que fosse preciso recorrer ao samba de
uma nota só, a velha e conhecida elevação da taxa
de juros.
Mas a nossa equipe econômica usou o arsenal
macro-prudencial, e foi possível, através dele, retirar,
com essa atitude da nossa equipe econômica, das
manchetes dos jornais, que até de certa forma, têm,
essas manchetes, silenciado sobre a espiral inﬂacionária que alguns levantavam, meu caro Valadares. Entre
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essas medidas, destacam-se a redução da mistura de
álcool anidro na gasolina, e o uso da rede de postos
de gasolina da Petrobras Distribuidora como, principalmente nesse caso especíﬁco da rede, verdadeiro
moderador de preços ou até como braço regulatório
na economia.
Sem tocar nas taxas de juros, as medidas tiveram impacto fulminante sobre o avanço dos preços
dos combustíveis, que alimentavam a correção geral
nos preços da economia, aﬁnal de contas o carro chefe, combustível, gasolina ou álcool, termina por puxar
toda essa escalada de preços que assusta a nossa
equipe econômica.
O que assistimos hoje, sob pena de que sem
nenhum alarde por parte da imprensa, é uma queda
geral nos preços dos combustíveis e um recuo generalizado dos demais reajustes que eram potencializados
em sua órbita. Isso é conﬁrmado se analisarmos o que
diz a pesquisa Focus divulgada na última segundafeira pelo Banco Central, registrando, pela segunda
semana consecutiva, uma queda na projeção do IPCA
para 2011.
De acordo com a pesquisa Focus, que reﬂete a
expectativa do mercado para a inﬂação, a correção do
IPCA deste ano caiu de 6,33 para 6,31.
Essa redução de inﬂação ocorre no momento
em que a nossa equipe econômica não sacriﬁca a
atividade econômica, não adota uma postura de recuo na linha de investimentos. A produção industrial
continua em alta, as vendas seguem equilibradas, e
o mercado de trabalho volta a registrar recordes de
novas contratações.
Agora há pouco, o líder do PMDB, Senador Renan
Calheiros, fazia aqui menção ao bom momento da geração de postos de trabalho no Brasil, com o aumento
considerável da criação desses novos postos de trabalho e oferta de serviço em todas as áreas. A economia,
mantendo o seu ritmo de crescimento de forma ﬁrme
e sustentável, garantindo a manutenção do avanço
paulatino das conquistas dos últimos anos.
Esses bons ventos que sopram sobre nossa economia não foram, de forma nenhuma, suﬁcientes para
acalmar os profetas do caos, aos quais se referiu o
nosso ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
É bom lembrar, Sr. Presidente, que ainda não se
passaram sequer três meses da aprovação da nova
lei que estabelece a política de manutenção do poder
de compra do salário mínimo, e vozes aﬁnadas já se
levantam contra essa política, sob o argumento de que
sustentar o valor do salário mínimo é uma medida que
cria expectativa inﬂacionária.
Ora, meu caro Paulo Paim, nos últimos oito anos
do Governo Lula, o Dieese nos informa que o INPC
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acumulado foi da ordem de 65,93%, e o salário mínimo, nesse mesmo período, foi corrigido em 155%.
Portanto, onde é que está a correlação estabelecida
por esses arautos do caos? Eu diria que essa relação
é completamente desconectada. Não há essa conexão
com a inﬂação do salário mínimo, que teve um ganho
real de 53,67%, obviamente levando-se em consideração esses parâmetros que nos foram apresentados
pelo Dieese.
Eu quero, Sr. Presidente, dizer que isso não acontece por mágica. Isso é conseguido com uma política
séria de distribuição de renda, obviamente conjugada
com uma política ﬁrme de crescimento da nossa economia e com o simultâneo fortalecimento do mercado
interno.
É importante que nós olhemos exatamente para
essa questão, que foi o marco central para o enfrentamento do período da crise de 2009, a conhecida
crise mundial. Sem causar pressão na procura sobre
a oferta, nem provocar qualquer crise de superprodução. O mercado encontra-se literalmente, meu caro
Paulo Paim, equilibrado, na linguagem que eles tanto
vão repetindo, por diversas vezes, ao longo de toda
uma história de que era fundamental o esforço para
que esse equilíbrio se mantivesse. Ora, está aí o equilíbrio desse mercado.
Nos jornais do último ﬁnal de semana, assistimos
a um desﬁle de artigos de jornalistas e de economistas envolvidos, inclusive, com a formulação do Plano
Real. Esses jornalistas e economistas acusam o Governo de indexar o salário mínimo com a edição da
Lei nº 12.382, de 2011. Essa lei estabelece normas e
critérios para a correção do salário mínimo até 2015
e foi aprovada pela Câmara dos Deputados e por nós,
numa noite importante em que ﬁzemos o verdadeiro debate sobre a política econômica, sobre o valor
de salários e sobre a produção neste País. Nós não
tratamos somente de uma peça, de uma parte. Nós,
efetivamente, discutimos componentes fundamentais
para a atuação da macroeconomia, ainda que tratando
do salário mínimo.
Eu diria, Sr. Presidente, que não se trata de indexação, como querem, de forma insistente, colar essa
máxima no nosso Governo. Se a indexação ainda existe
em nossa economia, ela remonta às origens, inclusive, do Plano Real, com o valor dos aluguéis, tarifas de
energia, telefone, água e de outros serviços.
Eu diria que essa metodologia de valorização do
salário mínimo, meu caro Paulo Paim, em longo prazo
deverá beneﬁciar a classe trabalhadora primeiro, porque
estabelece uma política real, baseada principalmente
nos parâmetros da macroeconomia.
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É interessante, e quero encerrar, Sr. Presidente: eu ﬁco perplexo com essas comparações porque,
agora, eles partem do salário mínimo para dizer que
há um processo de indexação que pode interferir na
macroeconomia, causando prejuízo, reacendendo a
espiral inﬂacionária.
Ao longo dos anos, quando a tal macroeconomia
apresentava índices sólidos, ou quando eles tinham
o crescimento, a lógica não era invertida: aproveitar
o crescimento da economia e aí tratar de resolver um
dos pontos da pirâmide dessa nossa economia com
distribuição de renda. Fizemos nós isso. Partimos do
princípio que, para a macroeconomia redistribuir essa
renda e continuar equilibrado o mercado, era necessário que adotássemos aqui uma política associada
exatamente à macroeconomia. Por que o salário mínino não pode ser um componente da macroeconomia? Que história é essa? Por que ele não pode ter
como referência para ganhos, para acumulação, para
essa base produtiva, esse importante crescimento
da nossa economia? Aí volto a insistir em uma tese
que a gente ouviu muito no passado neste País: “É
necessário fazer o bolo crescer; é necessário fazer
o bolo crescer!”. E a classe trabalhadora e o povo,
de modo geral, não viam nem a cor do glacê, como
diz a história, muito menos para saborear uma fatia
desse bolo! O que nós introduzimos, de forma muito
clara, nessa economia é a distribuição de renda. Foi
através dessa distribuição de renda, dessa política
de valorização do salário mínimo, dessa política de
investimento, inclusive investimento local, que a gente permitiu um crescimento equilibrado e completamente distribuído em nosso País, tanto do ponto de
vista da distribuição para classes quanto do ponto
de vista da distribuição espacial. O recurso circulando em várias praças, não nas velhas e conhecidas
zonas metropolitanas ou centros industriais em nosso País, permitindo, dessa forma, que tivéssemos
um ganho para uma população que mudou de faixa
– mais de 30 milhões de brasileiros puderam migrar
da faixa de renda em que estavam. Aumentamos o
nível de consumo, melhoramos inclusive o acesso a
bens de consumo, melhoramos as condições de vida
de diversos brasileiros. Portanto, estabeleceu-se um
novo patamar.
Finalmente, eu gostaria de lembrar que, ajustado a essa medida, meu caro Paim, aprovamos também nesta Casa o cadastro de bons pagadores, que
vai retirar do sistema ﬁnanceiro o argumento da alta
inadimplência. Aliás, era com base nesse argumento
da alta inadimplência que a estrutura ﬁnanceira do nosso País achava argumentos para manter altas taxas
de juros. “Como nós temos uma inadimplência muito
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alta, é necessário, inclusive, que a taxa de juros seja
compatível para equilibrar as perdas”. Ora, se esse
argumento era utilizado no passado, com a medida
de ontem à noite, com as medidas macroprudenciais,
com o controle da economia, eu diria que não dá mais
para ﬁcar usando essa história de elevadas taxas de
juros praticadas no mercado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Walter Pinheiro, antes de V. Exª concluir, eu aguardarei a hora do aparte.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou dar um aparte a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Walter Pinheiro, quero cumprimentar V. Exª pela defesa do
salário mínimo. Eu dizia que, naquela noite, o debate
não era se o salário mínimo tinha que ser cinco reais
a mais ou dez; o debate era entre os que queriam uma
política permanente de recuperação do valor do salário
mínimo e os que não queriam. Esse era o debate. Tanto
que houve um movimento até de ir ao Supremo para
não concordar que essa política da inﬂação mais o PIB
fosse por mais quatro anos. Na conversa que tivemos
com a Presidenta Dilma, ela disse: “Se depender de
mim, é mais quatro e mais quatro”. Por isso que V. Exª
está coberto de razão: é a primeira vez na história do
País que nós temos uma política salarial que garante
a inﬂação e um aumento real correspondente ao PIB
(Produto Interno Bruto). E V. Exª, eu não vou aqui repetir, advogou com muita competência a importância
da valorização do salário mínimo para, no mínimo, eu
diria, 50 milhões de brasileiros. Só na Previdência são
18 milhões, e por isso eu ﬁcaria em torno de 50 milhões, de forma direta e indireta. Nós poderíamos dar
aquele dado do Ministério do Trabalho de que contribuiu para gerar 15 milhões a mais de empregos com
carteira assinada. É mais para cumprimentar V. Exª,
porque está já alertando: “Não venham com esse discurso de achar que o salário mínimo é o que causa a
inﬂação”. Parabéns a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senador Paulo Paim.
Eu quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que,
diferentemente dessa cantilena de indexação do salário mínimo, o que nós ﬁzemos foi fortalecer a base
da economia e criar um ambiente propício para que
nós tenhamos o controle da inﬂação mas tenhamos a
distribuição de renda e tenhamos, daqui para frente,
cada vez mais intensa a linha de investimento.
Por isso quero insistir: os bancos agora vão ter
que mudar a sua orientação. Ao invés de justiﬁcarem
essa história, inclusive, do cadastro, é importante que,
com responsabilidade, acredito, de escolher ali os seus
tomadores de empréstimos, os bancos, de agora em
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diante, terão que reduzir o spread e dar a sua contribuição efetiva no combate à inﬂação. Recursos que
podem ser disponibilizados, valores que devem ser
emprestados, contratos e convênios, permitindo, assim,
com taxas de juros mais baixas, a gente aumentar a
nossa capacidade de investimento, mantendo a economia em constante crescimento e ao mesmo tempo
fazendo o controle eﬁcaz da inﬂação.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de deixar
nesta tarde. E pediria a V. Exª que pudesse acatar esse
meu pronunciamento na íntegra, na tarde de hoje, e
deixá-lo registrado nos Anais da nossa Casa.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo, como V. Exª esteve conosco também lá na Câmara, em um período
bem próximo mas passado, quero dizer aqui, com alegria, que ontem o Governo reintegrou 432 servidores
demitidos naquele período de 1990 a 1992. Foi uma
luta que nós empreendemos desde aquele período,
na Câmara dos Deputados, a Comissão dos Anistiados, a Comissão Especial. Então são trabalhadores e
trabalhadoras de empresas estatais da área de telefonia, da minha gloriosa Telebahia, onde iniciei a minha
atividade proﬁssional; trabalhadores da Companhia
de Energia Elétrica Chesf; da Petrobras; do BNCC;
do Porto, inclusive lá da Bahia; do INSS; da CPRM;
da Vale do Rio Doce. São 432 servidores que tiveram,
desde o dia 18, os seus nomes publicados pelo Diário
Oﬁcial. E esses trabalhadores poderão se reapresentar
à estrutura pública.
Quero, no ﬁnal, fazer o registro dessa importante vitória. Ela demorou, mas ontem o nosso Governo
chancelou essa importante vitória, que começou com
uma luta aqui na Câmara dos Deputados. Com certeza
nós ainda continuaremos, Sr. Presidente, lutando para
que outros servidores daquela época possam voltar às
estruturas das estatais, dos Correios, do setor elétrico,
do setor telefonia, do setor aeroportuário 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, alguns dias atrás o país estava sob
a ameaça de uma nova espiral inﬂacionária. Além de
superdimensionada, essa ameaça à estabilidade econômica foi politicamente explorada pela oposição numa
sucessão de pronunciamentos nesta Casa, numa verdadeira torcida pelo quanto pior melhor.
A competência da equipe econômica para domar
o dragão inﬂacionário sem que fosse preciso recorrer
ao samba de uma nota da elevação da taxa de juros,
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mas usando seu arsenal de medidas macro prudenciais, retirou a inﬂação das manchetes dos jornais e
silenciou a oposição.
Entre essas medidas destacam-se a redução da
mistura do álcool anidro na gasolina e o uso da rede de
postos da Petrobras para moderador o mercado.
Sem tocar nas taxas de juros, as medidas tiveram impacto fulminante sobre o avanço dos preços dos
combustíveis, que alimentavam uma correção geral
dos preços da economia.
O que assistimos hoje, pena que sem nenhum
alarde por parte da imprensa, é uma queda geral nos
preços dos combustíveis e um recuo generalizado
dos demais reajustes que eram potencializados em
sua órbita.
Isso é conﬁrmado pela pesquisa Focus divulgada
na última segunda-feira pelo Banco Central do Brasil,
registrando pela segunda semana consecutiva uma
queda na projeção do IPCA para 2011.
De acordo com a pesquisa, que reﬂete a expectativa do mercado para inﬂação, a correção do IPCA
deste ano caiu de 6,33% para 6,31%.
Essa redução da expectativa da inﬂação ocorre
sem nenhum sacrifício da atividade econômica. A produção industrial continua em alta, as vendas seguem
equilibradas e o mercado de trabalho volta a registrar
recordes de novas contratações.
É a economia mantendo o seu ritmo de crescimento de forma ﬁrme e sustentada, garantindo a
manutenção e o avanço paulatino das conquistas dos
últimos anos.
Esses bons ventos que sopram sobre nossa economia, no entanto, não foram suﬁcientes para acalmar
os “profetas do caos” aos quais se referiu recentemente
o ex-presidente Lula.
Eles não conseguem entender como o Brasil
conseguiu nos últimos anos equilibrar o crescimento
econômico com o desenvolvimento social. Como crescer sem ceder à inﬂação, como dar poder de compra
ao salário sem pressionar os preços.
Apesar de controlada e em queda, como conﬁrmam os próprios agentes do mercado ﬁnanceiro ouvidos pelo Banco Central, os profetas do caos não se
dão por vencidos e voltam a trabalhar com a volta da
inﬂação elevada.
Ainda não se passaram três meses da aprovação
da nova lei que estabelece a política de manutenção
do poder de compra do salário mínimo e vozes aﬁnadas já se levantam contra ela, sob o argumento de
que sustentar o valor do salário é uma medida que cria
expectativa inﬂacionária.
Nos oito anos do governo Lula, informa o DIEESE, para um INPC acumulado no período de 65,93%,
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o salário mínimo foi corrigido em 155%. Descontada
essa inﬂação, o salário mínimo teve um ganho real
de 53,67%.
Isso prova que não faz sentido dizer-se que o
governo indexou o salário mínimo à inﬂação, ou que
o prévio conhecimento do seu valor para os próximos
anos vai pressionar os preços.
Pelo contrário, como acabamos de demonstrar,
nos governos do Partido dos Trabalhadores a inﬂação
tem corrido atrás dos ganhos salariais. E felizmente,
sem conseguir alcançá-los.
Mas isso não é mágica. É conseguido com uma
política séria de distribuição de renda conjugada com
uma política de crescimento e com o simultâneo fortalecimento do mercado interno.
Sem causar pressão da procura sobre a oferta,
nem provocar qualquer crise de superprodução. Nosso
mercado está equilibrado.
Nos jornais do último ﬁnal de semana assistimos
a um desﬁle de artigos de jornalistas e de economistas
envolvidos com a formulação do Plano Real acusando
o governo de indexar o salário mínimo com a edição
da lei nº 12.382/2011.
Esta lei, que estabelece as normas e os critérios
para a correção do salário mínimo até 2015, foi aprovada na Câmara dos Deputados e nesta Casa após
intensos debates.
As oposições, que demagogicamente defendiam
o valor de R$ 600 para o salário mínimo, maior do que
os R$ 545 estipulados na proposta, recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra essa lei sob o falso argumento de que ela precisaria ser votada anualmente
pelo Congresso Nacional.
Com a publicação dos artigos dos seus porta-vozes, a máscara cai. O problema não é a periodicidade
da lei, mas o estabelecimento por meio de um dispositivo legal de uma política de valorização do salário
mínimo de longo prazo.
Não se trata de indexação. Se indexação ainda
existe em nossa economia ela remonta às origens do
próprio Plano Real, como o valor dos aluguéis e tarifas
de energia, telefone e água.
Essa metodologia de valorização do salário mínimo em longo prazo deverá beneﬁciar a classe trabalhadora por estabelecer uma política real, baseada
em parâmetros de macro política econômica.
Outra preocupação que não procede, externada
em editorial do jornal O Estado de S.Paulo, é que a
desvalorização do real que começa a acontecer afete
também a perspectiva da inﬂação.
Neste caso, falta até mesmo coerência. A imprensa tem gasto muito papel e tinta para criticar a
sobrevalorização do real. Ora, quando a atuação da
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equipe econômica do governo reverte essa tendência,
as queixas perdem seu valor.
A desvalorização maior do real não pode vir por
decreto. Ela está sujeita à conjuntura internacional e
a desorganização das grandes economias, sem um
horizonte de retorno à normalidade, deve retardar
esse processo.
Que é bem vindo até para que não impacte de
forma negativa na economia do país, reduzindo o
poder de compra dos salários. Isso poderia produzir
uma reação em cadeia levando à queda do consumo
e da produção.
Finalmente, gostaria de lembrar que a aprovação
do cadastro de bons pagadores, ocorrida ontem nesta
Casa, vai retirar do sistema ﬁnanceiro o argumento da
alta inadimplência, usado para sustentar as elevadas
taxas de juros praticadas no mercado.
Com a responsabilidade de escolher melhor seus
tomadores de empréstimos, os bancos de agora em
diante terão de reduzir os spreads e dar também a sua
contribuição para a derrubada da inﬂação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Cumprimento o Senador Walter Pinheiro
pelo seu pronunciamento. A Mesa acolhe a sua solicitação.
Quero também cumprimentar o Governo Federal
pela readmissão desses 490 servidores. Participamos
juntos da luta dos anistiados na Câmara dos Deputados.
Desejamos que novos servidores sejam readmitidos
nas próximas semanas, fazendo-se justiça.
Passo, neste momento, a palavra ao Senador
Antonio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, pelo
tempo regimental.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar
meu pronunciamento, gostaria de parabenizar, felicitar
a Presidenta Dilma por essa iniciativa que corresponde a uma luta encetada por muitos e muitos anos de
servidores de estatais que reivindicavam sua anistia.
O assunto veio à tribuna por intermédio da palavra
abalizada de um dos grandes baianos, um dos grandes Parlamentares deste Congresso Nacional, Walter
Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores. Tive a oportunidade de me engajar nessa luta ao lado de outros
tantos Senadores, como Rodrigo Rollemberg e Paulo
Paim, no sentido de que o Governo Federal reconhecesse os direitos, que ﬁnalmente foram reconhecidos,
de forma cabal, pela Presidenta Dilma, ao assinar no
dia de ontem esse decreto. Felicito a nossa Presidente,
a nossa Presidenta, por esse ato histórico, que veio,
sem dúvida alguma, trazer alegria e tranquilidade a
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centenas de lares no Brasil, de norte a sul do País,
de servidores que deram tudo de si e que, por razões
injustas, foram punidos, e agora voltam ao trabalho ou
pelo menos terão o direito de receber aquilo que lhes
foi subtraído durante esses anos todos.
Sr. Presidente Rodrigo Rollemberg, tenho o prazer
de vê-lo nesta Presidência do Senado Federal, V. Exª
que é representante do Distrito Federal, um dos grandes representantes da capital do nosso País, que veio
ainda tão jovem para ocupar um lugar de destaque no
Senado Federal, agora como Presidente da Comissão
de Fiscalização e Controle, do Consumidor e do Meio
Ambiente. Já começa com o pé direito, fazendo ver a
homens e mulheres do Distrito Federal que os votos
que V. Exª recebeu corresponderam às expectativas,
estão correspondendo às expectativas.
E eu, como sergipano, já que V. Exª também é,
quero felicitá-lo por esse brilho, que é reconhecido
por todos aqueles que compõem o Senado Federal. Já fui vice-Presidente desta Casa e muitas vezes
ocupei essa cadeira, o que é muito importante, já que
ela preside os anseios e dirige a Casa Alta do nosso
Congresso Nacional, que é ali presidida espiritualmente pelo inesquecível Rui Barbosa, o Patrono da
nossa Instituição.
Sr. Presidente, a Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e a Alimentação – FAO, divulgou,
na última quarta-feira, um estudo que aponta que 1,3
bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados
anualmente no mundo. O número corresponde a aproximadamente um terço do que é produzido para o consumo humano. Esse valor, por si só, já nos provoca a
reﬂexão. Aﬁnal, ele nos indica que não faltam alimentos
para acabar com a fome no mundo. Estará aí a saída
para o problema da escassez mundial de alimentos e
da alta dos preços internacionais?
De acordo com a FAO, é possível estimar que,
em 2010 – no ano passado –, havia 925 milhões de
pessoas subnutridas no mundo; isto é, quase um bilhão.
O estado de subnutrição, decorrente da fome crônica,
é aquele em que a pessoa não ingere uma quantidade
de alimentos suﬁciente para cobrir suas necessidades
energéticas mínimas. A média é de aproximadamente
1.800 quilocalorias por pessoa, segundo os especialistas, dependendo da idade, do tamanho corporal, do
nível de atividade e das condições ﬁsiológicas de cada
um, entre outros fatores.
Apenas para termos uma pequena ideia do que
signiﬁca a tragédia da fome e da subnutrição, basta
ver que as crianças subnutridas não crescem de forma
tão rápida como as crianças saudáveis e seu desenvolvimento mental pode ser mais lento.
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As mães que passam fome de forma contínua dão
luz a bebês débeis e com falta de peso, e elas mesmas correm maior risco de morte durante o parto. A
fome debilita o sistema imunológico e nos deixa mais
vulneráveis a enfermidades e infecções.
Os dados são estarrecedores: ao mesmo tempo em que 925 milhões de pessoas passam fome no
mundo, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, segundo
a FAO, são desperdiçados por ano. A conta é simples:
para cada pessoa que passa fome, o mundo joga fora
1 milhão e 400 mil quilos de alimentos. Isso mesmo,
pelo desperdício, o mundo joga no lixo 1 milhão e 400
mil quilos de alimentos.
O estudo da FAO, a que nos referimos, mostra
que há perdas e desperdício de alimentos ao longo de
toda a cadeia produtiva e de abastecimento, ou seja,
da produção agrícola inicial ao consumo doméstico
ﬁnal. O desperdício ocorre de forma diferenciada nos
países de renda média e elevada...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Peço a autorização do orador para
prorrogar a sessão por mais uma hora.
V. Exª tem a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Em comparação com os países de baixa
renda. Nos primeiros, o desperdício se concentra nas
etapas ﬁnais da cadeia de abastecimento e na fase de
consumo, quando boa parte dos alimentos vai para o
lixo, mesmo que ainda estejam bons para o consumo.
Nos países de baixa renda, os pobres e emergentes,
o desperdício é muito menor na fase de consumo e
concentra-se nas etapas de produção iniciais da cadeia
de abastecimento. Os problemas estão relacionados
principalmente ao uso de técnicas de colheita inadequadas, a uma gestão logística pós-colheita precária
e à ausência de sistemas adequados de infraestrutura,
como transporte, armazenamento e processamento. A
isso se soma a falta de informações para a comercialização que permita uma melhor adaptação da produção à demanda.
Há um dado, no entanto, no estudo da FAO, que
nos permite concluir que a crise alimentar mundial
não é um simples problema de escassez da oferta,
mas principalmente de distribuição desigual e injusta
da produção. Em outras palavras, não faltam alimentos no mundo, mas eles não chegam a quem mais
precisa deles.
O dado é o seguinte: ao considerar o desperdício
de alimentos em termos per capita, o estudo da FAO
aponta que os países da Europa e da América do Norte
desperdiçam muito mais alimentos do que os países
da África, da América do Sul e do sudeste asiático.
São desperdiçados de 95 a 115 quilos de alimentos,
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por ano, por pessoa, nos países ricos, contra apenas
6 a 11 quilos nos países pobres e emergentes. O que
os dados mostram é que o desperdício é maior onde
há menos gente passando fome; logicamente, por outro lado, é menor onde há mais gente passando fome.
Isso nos indica que não basta reduzir o desperdício:
a questão crucial é como fazer chegar o alimento a
quem mais precisa dele.
Segundo Frederic Mousseau, Diretor de Políticas
do Instituto Oakland, com sede em São Francisco, autor
do livro O desaﬁo dos altos preços dos alimentos:
uma revisão das respostas para combater a fome,
“não se pode usar a palavra escassez se consideramos que mais de um terço dos cereais produzidos no
mundo são usados como alimento para animais, e que
uma parte cada vez maior é utilizada para produzir
agrocombustíveis.”
Em 2008, foram produzidas 2,23 bilhões de toneladas de cereais no mundo, uma cifra sem precedentes. No mesmo ano, mesmo com o crescimento da
produção mundial acontecendo, tivemos uma alta dos
preços internacionais dos alimentos que fez surgirem
manifestações em trinta países, a maioria pobre e dependente das importações.
A alta dos alimentos se repete desde o ﬁm de
2010. Em Moçambique, treze pessoas já morreram em
revoltas populares pelo alto preço do pão. Na Tunísia,
os protestos pelo aumento dos preços da farinha, do
açúcar e do leite resultaram em vinte mortes. Também
se veriﬁcaram manifestações, embora contidas, na China, porque é ditadura mesmo, e também na Argélia, no
Egito e em outros países. Não se pode esquecer que
a alta dos alimentos fez crescer a insatisfação popular contra os governos dos países do norte da África
e do Oriente Médio.
Os preços internacionais dos alimentos estão,
atualmente, 36% acima dos níveis de um ano atrás,
segundo o Banco Mundial. Os mais afetados são, novamente, os mais pobres, que gastam a maior parte
de sua remuneração na compra de alimentos. Nesse
período, por causa da alta dos preços, 44 milhões de
pessoas passaram a viver abaixo da linha de pobreza.
Um acréscimo futuro de 10% dos preços dos alimentos poderá levar mais 10 milhões de pessoas a viverem abaixo da linha de pobreza. Esses cidadãos, dos
mais variados países, vão se somar à imensa massa
da população mundial que passa fome – 1,2 bilhão de
pessoas (17% da população mundial) –, que vivem
com, no máximo, US$1,25 (um dólar e vinte e cinco
cents) por dia.
A crise, portanto, é provocada pela alta dos preços
dos alimentos, que impacta na demanda, pois grande
parte da população não consegue consumir em fun-
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ção dos preços elevados. De acordo com o professor
Walter Belik, do Instituto de Economia da Universidade
de Campinas, os preços dos alimentos estão sendo
puxados por outros fatores que estão além da produção agrícola, tais como: a alta do petróleo decorrente
da instabilidade política; a especulação com as commodities, que faz com que os alimentos virem ativos
ﬁnanceiros e percam status de bem de uso essencial,
passa a ser um elemento de troca; segundo ele, também outro fator, o fato de os países terem deixado de
formar estoques reguladores, por inﬂuência do credo
neoliberal de pregar a não intervenção do Estado nos
mercados.
Então, como fazer o alimento chegar a quem
mais precisa dele?
Esta é a grande questão.
Agir contra o desperdício é um imperativo ético e
moral, já que a fome e a desnutrição são a trágica face
humana desse problema. Mas é necessário, sobretudo, haver mecanismos que viabilizem uma distribuição
justa e equitativa dos bens em face das necessidades. Isso passa por um maior controle internacional
do preço dos alimentos, inclusive com a formação de
estoques; criação de incentivos e abertura de ﬁnanciamento para fortalecimento da produção em países
importadores de alimentos, como os africanos, principalmente. Também precisamos de mudanças nos padrões de consumo dos países ricos, não apenas para
a redução dos desperdícios, mas para que as terras
agriculturáveis do sul não sirvam apenas para fornecer
grãos a ração animal e ao intenso consumo de carne
daqueles países. É necessário, ainda, incentivar e proteger a produção diversiﬁcada do agricultor familiar e
do pequeno produtor, assim como criar mecanismos
capazes de proteger os consumidores, especialmente os mais vulneráveis, que estejam em situação de
insegurança alimentar.
A questão dos alimentos nos impõe uma agenda
complexa e desaﬁadora, no nível global e no âmbito
interno dos países. Para isso é fundamental que a alimentação adequada seja pautada como direito humano fundamental. Isso signiﬁca dizer que a alimentação
adequada é inerente à dignidade da pessoa humana
e indispensável à realização dos demais direitos consagrados na Constituição Federal. Ela impõe ao poder
público o dever de adotar as políticas e ações para
respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, ﬁscalizar e avaliar a realização do direito humano
à segurança alimentar.
No Brasil, é preciso reconhecer que temos avançado bastante. Conseguimos incluir a alimentação no
art. 6º da Constituição Federal. Que foi uma PEC da
minha autoria e que teve a assinatura de tantos Se-
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nadores e entre eles eu incluo como um dos primeiros o Senador Paulo Paim. Esta PEC, lá na Câmara
dos Deputados, teve o apoio e o entusiasmo de tantos
parlamentares e aqui está presente um deles, o nosso
hoje Senador Rodrigo Rollemberg.
Por esta PEC, onde incluímos o art. 6º, da
Constituição Federal, como direito fundamental à
alimentação, consagrando esse direito, estamos
mostrando que o Brasil está avançando, está na
frente de muitos países, inclusive mais adiantados,
que não têm esse dispositivo nas suas Constituições.
São raros os países. Mas há uma campanha de âmbito internacional, patrocinada pela própria ONU, no
sentido de que os países veriﬁquem a possibilidade
de que os seus parlamentos consagrem o direito à
alimentação, incluindo nas suas Constituições esse
direito universal.
Temos o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, instituído pela Lei nº
11.346, de 2006, que orienta o poder público na formulação e implementação de políticas, planos, programas e ações que, em conjunto com a sociedade
civil organizada, buscam assegurar o direito humano
à alimentação adequada. Realizamos conferência
nacionais, regionais, estaduais e municipais sobre
segurança alimentar, temos uma rede de equipamentos de combate à insegurança alimentar e, ainda,
políticas especíﬁcas, entre as quais podemos citar,
por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos
da Agricultura Familiar, o Programa de Distribuição
de Alimentos, programas de acesso à água e de desenvolvimento territorial.
Temos, pois, Sr. Presidente, desde o governo do
Presidente Lula, construído um modelo de política social que vem servindo de exemplo para o mundo. Nele,
é fundamental a concentração de esforços públicos e
privados para, de forma coordenada, fazer o País crescer distribuindo a renda, gerando empregos, tirando as
pessoas da miséria e erradicando a fome.
O Governo da Presidenta Dilma Rousseff, agora,
tem nos apresentado o Plano Brasil sem Miséria, que
dará continuidade ao Bolsa Família, visando a acabar
com a pobreza extrema no nosso País pela combinação de transferência de renda com capacitação proﬁssional e ampliação da oferta de serviços públicos,
como energia elétrica e água encanada. Até 2014, o
desaﬁo da Presidenta é tirar cerca de 16 milhões de
brasileiros da miséria – são famílias que ganham até
R$ 70 per capita por mês.
A maioria delas é negra ou parda, jovem e vive
na Região Nordeste. Infelizmente, Sr. Presidente, na
nossa região, de acordo com levantamento divulgado
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pelo Governo a partir de dados cruzados no Censo
de 2010.
Já estou encerrando, Sr. Presidente.
Outra medida de extrema importância é a redução dos tributos que incidem sobre produtos que
compõem a cesta básica. A carga tributária sobre alimentos é altamente regressiva, ou seja, quanto mais
baixa a renda das pessoas, mais se compromete o
orçamento para se alimentar. O Governo Federal já
desonerou do PIS e da Coﬁns diversos itens, como
hortaliças e frutas, ovos, leite, farinha de trigo, arroz
e outros. Uma desoneração mais ampla deverá ser
construída em colaboração com os Estados, no âmbito da reforma tributária, especialmente em razão
do ICMS que, em média, compõe 17% dos preços
dos alimentos.
Finalmente, consideramos fundamental que esta
Casa debata e aprove o Projeto de Lei do Senado nº
258, de 2010, de nossa autoria, que institui a Política
de Desenvolvimento do Brasil Rural, cujo relator, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é o Senador Eduardo Suplicy. Em uma outra oportunidade,
trataremos desse projeto em maior profundidade. Em
síntese, ele busca estabelecer normas gerais, voltadas
à gestão compartilhada e à implementação de planos,
programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável dos territórios rurais do País e à realização da
dignidade de todos, sem distinção. Esse projeto tem o
apoio de todas as federações, de todas as associações
rurais e sindicatos do Brasil.
Com essas ações, temos a esperança de, em
um futuro próximo, vermos o Brasil não só se alimentando três vezes ao dia, como sempre lembrava nosso inesquecível Presidente Lula em sua posse, mas
um Brasil de classe média, como é o desejo de nossa
Presidenta Dilma, e de todos nós.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Quero cumprimentar o Senador Valadares por seu brilhante pronunciamento. Dizer que
V. Exª, Senador Valadares, é um orgulho não apenas
para o povo de Sergipe, mas V. Exª honra o Senado
Federal. Sou testemunha da sua dedicação ao interesse público. Tive a honra de trabalhar, na Câmara
dos Deputados, pela aprovação da sua proposta de
emenda à Constituição que torna o direito à alimentação um direito constitucional.
Portanto, V. Exª tem toda a autoridade para fazer
esse brilhante pronunciamento com que nos brindou
neste ﬁnal de tarde de hoje.
Passo a Presidência ao Senador Paulo Paim.
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O Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg para o seu pronunciamento.
Aproveito também para cumprimentar o nobre
Senador Valadares pela bela exposição aqui sobre as
políticas de combate à fome.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prezados defensores públicos que nos honram com a sua
presença hoje nesta Casa, assumo a tribuna para expressar os meus parabéns a todos os defensores públicos pelo dia de hoje, ao mesmo tempo em que quero
declarar o meu total apoio à necessidade urgente de
criação de cargos de defensor público da União.
Já tivemos a oportunidade de nos encontrar ali
fora – Senador Paulo Paim, Senador Renan Calheiros –
para manifestar às lideranças dos defensores públicos,
à comissão dos defensores públicos o nosso apoio ao
pleito, à necessidade urgente de criação de cargos de
defensor público da União.
Saliente-se que dados do IBGE demonstram que
a Defensoria Pública da União tem como público-alvo
aproximadamente 130 milhões de brasileiros que não
têm como arcar com um advogado particular que lhes
patrocine a defesa dos seus direitos. Assim, não fosse a atuação da Defensoria Pública da União, estaria
praticamente inviabilizado o acesso à Justiça desse
gigantesco contingente populacional.
Todavia, militam atualmente nos quadros do
órgão apenas 489 defensores públicos federais. Eu
quero repetir este número, Senador Paim: apenas 489
defensores públicos federais. Tal número é absolutamente insuﬁciente, já que mencionados proﬁssionais
atuam perante os tribunais superiores e perante mais
de três mil órgãos jurisdicionais em todo o País, dentre eles o da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho,
da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. A Defensoria
Pública da União também possui competência para
atuar junto à Administração Pública Federal em programas e em medidas de apoio e proteção à população carente.
Assinale-se ser ainda maior a desproporção desse ínﬁmo contingente de proﬁssionais na Defensoria
Pública da União quando comparado com os quase
oito mil integrantes da Advocacia Pública Federal (ad-
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vogados da União, procuradores da Fazenda Nacional
e procuradores federais).
No âmbito do Ministério Público da União, a desproporção também é gritante, eis que atualmente são
quase dois mil membros em atividade. É importante
frisar que ambas as carreiras, embora com ﬁnalidades
diferenciadas, atuam nos mesmos juízos, com patente
desigualdade entre o número de membros. O próprio
Ministério Público Federal reconhece essa defasagem,
haja vista que, em diversos Estados da Federação,
esse órgão tem intentado ações civis públicas com o
ﬁto de obrigar a União a contratar novos defensores
públicos federais.
A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB
– também reconhece que a distorção entre as carreiras
jurídicas federais e a Defensoria Pública da União prejudica toda a sociedade brasileira. Segundo tal entidade, “quem mais sofre com essa assimetria é o cidadão
carente, que precisa de uma política pública, de acesso
a direitos e à Defensoria Pública da União...”
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª poderia me
conceder um aparte?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Ouço com muito prazer V. Exª, com muita honra,
Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Ouso interromper o brilhante pronunciamento de
V. Exª, tão bem construído, para me associar às suas
palavras em homenagem à Defensoria Pública no seu
dia maior. E V. Exª, da tribuna, mostra a necessidade
imperiosa de que o Governo da União faça o maior esforço para colocar à disposição dos hipossuﬁcientes,
dos mais pobres, o advogado do povo, já que aqueles
que não dispõem de condições ﬁnanceiras para promover a sua defesa na Justiça Federal precisam de
um advogado gratuito. E raramente isso, principalmente
nos locais mais distantes, é encontrado com facilidade. Também conscientizar os governos estaduais de
que devem aumentar o seu corpo de defensores públicos, vez que também, em muitos Estados, há uma
deﬁciência notória de proﬁssionais nessa área. No dia
26, estaremos todos aqui homenageando a Defensoria Pública, tanto a federal, a Defensoria Pública da
União, como as defensorias públicas estaduais, no requerimento que foi assinado por mim e pelo Senador
Mozarildo Cavalcanti. V. Exª e o Senador Paulo Paim
já se inscreveram como oradores. Então, eu quero ratiﬁcar as minhas felicitações por esse pronunciamento bastante oportuno, enfatizando a importância de,
cada vez mais, as autoridades se conscientizarem do
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papel importante e relevante da Defensoria Pública
na defesa de uma sociedade ainda desigual e injusta,
como, infelizmente, é a sociedade brasileira. Enquanto
nós formos desiguais, haverá necessidade de implementarmos políticas públicas em que a cidadania seja
atendida em todos os seus mais variados segmentos.
Agradeço a V. Exª. Meus parabéns!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Agradeço a manifestação de V. Exª, Senador
Valadares, e a acolho como parte do meu pronunciamento.
Dizia que a Associação dos Magistrados Brasileiros também reconhece que a distorção entre as
carreiras jurídicas federais e a Defensoria Pública da
União prejudica toda a sociedade brasileira. Segundo
a entidade:
Quem mais sofre com essa assimetria é
o cidadão carente, que precisa de uma política pública de acesso a direitos e a Defensoria
Pública da União, sem autonomia, continuará
a sofrer com a falta de estrutura e um número
insuﬁciente de defensores públicos federais, o
que ocasiona prejuízos à sociedade.
Ademais, no que tange à Justiça Federal, a Corregedoria-Geral do Conselho da Justiça Federal divulgou o calendário de instalação de novas varas federais
para 2011. As varas, que fazem parte de um total de
230 criadas pela Lei nº 12.011, de 2009, são distribuídas nas cinco regiões da Justiça Federal. Por derradeiro, essas novas varas federais não contarão com a
presença da Defensoria Pública da União por razões
óbvias: a falta de defensores públicos federais.
O Tribunal de Contas da União, por sua vez, órgão
de controle externo estritamente técnico, em decisão
oﬁcial exarada em 2 de março deste ano – portanto,
uma decisão muito recente –, nos autos do Processo
de Monitoramento nº 020416/2010-5, apontou expressamente que ainda existe um déﬁcit estimado de, pelo
menos, 807 defensores públicos federais. No relatório
da referida decisão, o Tribunal de Contas da União destacou que a implementação das recomendações para
a melhoria do atendimento depende especialmente do
andamento dos anteprojetos que cuidam da criação
de cargos de defensor público federal e da carreira de
apoio no âmbito desse órgão.
Em 2009, quando da celebração do II Pacto Republicano, subscrito pelos presidentes dos três Poderes –
Executivo, Legislativo e Judiciário –, assinalou-se que,
dentre os objetivos perseguidos para um sistema de
Justiça mais acessível, ágil e efetivo, consta o acesso
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universal à Justiça, especialmente dos mais necessitados. O acesso universal à Justiça passa necessariamente pelo fortalecimento da Defensoria Pública
e dos mecanismos destinados a garantir assistência
jurídica integral aos mais necessitados. Todavia, tal
pacto ainda não foi implementado no que concerne
ao fortalecimento da Defensoria Pública da União, justamente o órgão responsável por defender os direitos
das pessoas carentes na esfera federal.
Deve-se, ainda, observar que o esforço do Governo Federal pela erradicação da pobreza, prioridade
do Governo da Presidenta Dilma, matéria considerada de fundamental importância, tem estreita ligação,
também, com a ampliação e o reforço da Defensoria
Pública da União, um dos órgãos responsáveis pela
promoção da dignidade a essa camada da população
brasileira.
Portanto, os serviços prestados pela Defensoria
Pública da União podem atualmente ser considerados
serviços essenciais diante de um modelo estatal que
privilegia os mais necessitados.
Embora evidenciada a extrema necessidade do
aumento do quantitativo dos quadros da Defensoria,
infelizmente, aguardam nomeação para o cargo em
torno de 180 proﬁssionais qualiﬁcados e já devidamente aprovados em concurso público (homologado
em 30/06/2010), que esperam a criação de mais vagas
para serem nomeados.
Encontra-se ainda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, proposta de anteprojeto de
lei destinado à criação de seiscentas vagas para o
cargo de Defensor Público Federal de Segunda Categoria, como mais uma medida destinada a buscar o
crescimento e o melhor funcionamento da Defensoria
Pública da União no território nacional.
Quero chamar a atenção para o fato de que, com
os 180 servidores já aprovados em concurso público,
se houver a criação de mais seiscentas vagas, como
prevê o anteprojeto que se encontra no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, nós ainda teremos
um número de defensores inferior ao que considera
necessário o Tribunal de Contas da União.
Todavia, o projeto não avançou ainda dentro do
referido Ministério e encontra-se em uma de suas comissões de avaliação.
E eu quero aqui fazer um apelo à Presidenta Dilma
e à Ministra do Planejamento, pessoas extremamente
sensíveis que já explicitaram o compromisso com a redução da pobreza e com a redução das desigualdades
sociais: que compreendam a importância de abrir essa
exceção. Compreendemos a necessidade da redução
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de despesas do Governo Federal, mas estamos tratando de uma questão fundamental, indispensável para
promover a justiça em nosso País.
Portanto, em que pesem as recentes medidas
de austeridade adotadas pelo Governo Federal, as
circunstâncias acima enumeradas apontam para a
necessidade de conferir-se tratamento diferenciado
à questão em comento, já que se trata de demanda
eminentemente social e urgente, que pode ser tratada como uma das exceções aos contingenciamentos
ﬁnanceiros do Governo Federal.
Por ﬁm, quero registrar que, em comemoração ao
Dia Nacional da Defensoria Pública, o Distrito Federal
e mais treze Estados brasileiros prepararam o Mutirão
de Orientação Jurídica. No Distrito Federal, o mutirão
começou às 8h e foi até as 18h, na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, com as orientações
e assistências jurídicas feitas pelos defensores públicos, servidores e estagiários do Centro de Assistência
Judiciária do Distrito Federal.
Sr. Presidente, eu quero aqui conclamar todo o
Senado Federal. Tenho convicção absoluta de que o
Senado todo, unanimemente, é sensível a essa causa em razão de sua importância, de seu alcance, da
justeza que representa. E V. Exª, como Presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, como uma referência nesta Casa na luta pelos
direitos humanos, na defesa dos direitos humanos, na
defesa do direito de acesso pleno à Justiça, já vem
contribuindo na Comissão. V. Exª abriu espaço hoje na
Comissão de Direitos Humanos para que esta questão
fosse colocada.
Nós devemos uniﬁcar o Senado Federal para solicitar que o Governo Federal, com a sensibilidade que
vem demonstrando no enfrentamento das questões
sociais, no enfrentamento da redução da pobreza, na
busca da redução da pobreza, na redução das desigualdades sociais, que possa determinar ao Ministério
do Planejamento que chame imediatamente os 180
concursados e possa enviar rapidamente ao Congresso
Nacional o projeto que cria mais seiscentas vagas de
defensores públicos da União. Faço esse apelo pela
importância social desse projeto para a Nação brasileira, especialmente para os mais necessitados e para
os mais pobres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era isso que eu
queria registrar na tarde de hoje, mais uma vez cumprimentando os Defensores Públicos de todo o Brasil,
de todos os Estados e do Distrito Federal – alguns
deles nos honram com sua presença hoje nesta Casa
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neste dia tão signiﬁcativo e de tanto simbolismo para
a Defensoria Pública do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Rodrigo Rollemberg,
por seu pronunciamento.
De fato, hoje pela manhã, nós abrimos espaço
na Comissão de Direitos Humanos para que o representante dos concursados da Defensoria Pública da
União tivesse oportunidade de fazer esse apelo, que
V. Exª aqui reforçou com muita competência, para que
cerca de oitocentos Defensores sejam contratados,
entre aqueles que já ﬁzeram o concurso e aqueles
que deverão ser encaminhados mediante projeto de
lei a esta Casa.
Meus cumprimentos às lideranças que estão aqui.
Não se esqueçam do compromisso do churrasco! Isso
é para descontrair, eu acho que vai dar tudo certo.
Meu amigo que presidia a sessão até minutos
atrás, Rodrigo Rollemberg, quero reaﬁrmar a importância do que houve, hoje pela manhã, no Auditório
Petrônio Portela: a instalação da Frente Parlamentar
em Defesa dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. Já assinaram o documento para essa Frente 185
Deputados e 27 Senadores.
Quero cumprimentar a Deputada Federal Jô Moraes, que presidiu a sessão. No ﬁnal, a Deputada Jô
Moraes foi consagrada como coordenadora dessa
Frente na Câmara dos Deputados e coube a mim assumir, Senador Rollemberg, a coordenação da Frente
Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transportes Terrestres no Senado da República.
Quero cumprimentar todos os que estiveram lá,
entre eles, os sindicalistas Omar José Gomes; José
Augusto da Silva; Calixto Ramos; Vanderlei Furtado;
Nazareno Afonso; Vagner Farjado; Eliane da Costa,
única caminhoneira presente, de Osasco; e Débora
Silva, motorista de ônibus. Cumprimento, ainda, o Procurador do Trabalho Adélio Justino de Lucas, que fez
um belo pronunciamento.
Eu usei a palavra no encerramento, fazendo um
apelo aos empresários para que estabeleçam uma política de diálogo permanente com os trabalhadores, para
que possamos, fazendo coro com as centrais, confederações e entidades de trabalhadores que lá estavam,
aprovar o Estatuto dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres, de nossa autoria, que está pronto para a
deliberação ﬁnal após os encontros que ﬁzemos.
As contribuições estão vindo de todo o País, mas
é preciso que os empresários também, na mesma li-
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nha das propostas que estão chegando, nos ajudem
a construir rapidamente um entendimento.
Feito este registro, passo a palavra ao Senador
Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas fazer um
registro e convidar V. Exª, os demais Senadores e
Senadoras desta Casa e todos os interessados que
nos vêm neste momento pela TV Senado e nos escutam pela Rádio Senado para visitarem a Agrobrasília, uma grande exposição de tecnologia voltada
para a agricultura que está acontecendo no Distrito
Federal, no Padef, que se iniciou na terça-feira e se
encerrará no sábado.
Sr. Presidente, a maioria das pessoas conhecem
Brasília apenas por seu lado administrativo, por ser a
Capital da qual nos orgulhamos tanto, que tem a Esplanada dos Ministérios – talvez uma das paisagens
mais exibidas pelas televisões de todo o Brasil. Mas
existe uma outra Brasília que o Brasil não conhece,
ou que parte do Brasil não conhece: uma Brasília que,
hoje, embora tenha uma área rural das menores do
País, dispõe de uma das maiores, senão a maior, produtividade na produção de vários produtos agrícolas.
Essa feira já é uma das grandes feiras, parece-me que
só perde em tamanho para a grande feira de Ribeirão
Preto, a Agrishow.
Amanhã a Comissão de Agricultura realizará, a
partir das 14 horas, uma audiência pública com a presença do Secretário de Agricultura do Distrito Federal,
com a presença do Secretário de Agricultura Familiar
do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), com
a presença do Presidente da Emater e de representantes da Embrapa para discutir a difusão de tecnologias para o melhoramento da agricultura brasileira, da
agricultura familiar e o fortalecimento das instituições
e empresas de assistência técnica e extensão rural.
Vale a pena!
No sábado, o Governador Agnelo entregará os
primeiros títulos de concessão de direito real de uso
com opção de compra para os produtores rurais, a
partir de uma lei aprovada no Congresso Nacional e
sancionada pelo ex-Presidente Lula.
Tive a honra de ter sido o autor desta lei que
garante a titulação direta das áreas rurais do Distrito
Federal para os legítimos ocupantes. Uma lei que vem
fazer justiça, Presidente Paim, porque temos produtores rurais que vieram para o Distrito Federal há mais
de trinta anos, quando o cerrado ainda era muito inóspito para a produção agrícola e para a pecuária. Mas
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eles acreditaram, trouxeram suas famílias, passaram
muitas diﬁculdades no início, investiram em tecnologia,
e hoje conseguimos ter uma das maiores produções
do Brasil.
Essas pessoas viviam uma grande insegurança
jurídica. Como grande parte das terras do Distrito Federal são terras públicas, elas tiveram uma concessão
no início de Brasília. Mas, a partir de um determinado
momento, os bancos – o Banco do Brasil e o BRB –
deixaram de ﬁnanciar a atividade agrícola no Distrito
Federal, pelo fato de os produtores rurais não terem o
título da terra para dar em garantia.
O Distrito Federal teve uma grande ocupação irregular de áreas rurais que se transformaram em áreas
urbanas. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o
Governo do Distrito Federal poderia fazer a venda direta desses condomínios constituídos irregularmente
em áreas rurais.
Portanto, seria uma injustiça muito grande não
dar o mesmo direito aos produtores rurais, o direito de
comprar diretamente as suas terras, de ter o título das
suas terras. Ao longo de todos esses anos, mantiveram a destinação rural das suas terras, respeitaram a
lei, mas viviam um processo de grande insegurança
jurídica e de diﬁculdade de acesso ao crédito.
Se nós já conseguimos ter uma das agriculturas
mais produtivas e com mais tecnologia do Brasil, certamente com o título de propriedade dessas terras, que
começam a ser entregues pelo Governador Agnelo
neste sábado na Agrobrasília, nós vamos mudar, isso
vai fazer com que sejamos ainda mais produtivos.
Mas vale a pena conhecer a exposição. Eu sei
que V. Exª gosta de ﬁcar em Brasília nos ﬁnais de semana. V. Exª encontrará muitos conterrâneos lá, muitos gaúchos que vieram para cá no início de Brasília
e que fazem hoje uma feira de altíssima tecnologia,
com muita eletrônica embarcada, mostrando assim a
fronteira da tecnologia agrícola que acontece aqui no
Distrito Federal na região do Padef.
Um grande abraço a V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Estarei lá, Senador Rollemberg, porque V. Exª
sabe da minha simpatia pela atividade dos nossos
trabalhadores, principalmente, nesse caso, dos agricultores, como também de todos da cidade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 569, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nº 276, de 2007, nº 565, de 2007,
e nº 641, de 2007, por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2011. – Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 570, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado voto de
Congratulações à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS, pelo transcurso dos
35 anos de sua fundação, que ocorrerá em 24-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, deverá ser
encaminhada ao seu Presidente Vilmar Perin Zanchin, no seguinte endereço: Rua Marcílio Dias, 574
– Bairro Menino Deus – Porto Alegre – RS – CEP
90130-000.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 571, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222 (caput e parágrafos
1º, 2º e 3º), seja aprovado “voto de aplauso” à instituição
“Desaﬁo Jovem”, voltada ao tratamento e à recuperação
de dependentes químicos, no Bairro de Parangaba, em
Fortaleza, Ceará, legado de ﬁlantropia, humanitarismo,
amor ao próximo e solidariedade do seu saudoso fundador, o médico benemérito Silas Munguba.
Solicito, também, que depois de aprovada a presente proposição, seja o voto comunicado à atual presidente da entidade, Srª Cristina Munguba, e ao seu
diretor-geral, Sr. Eudson Matias.
Justiﬁcação
Acabo de apresentar requerimento de “voto de
aplauso” com a ﬁnalidade de homenagear a organização não governamental “Desaﬁo Jovem”, um posto
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avançado da luta contra as drogas e os seus efeitos
trágicos e desagregadores na vida da juventude de
Fortaleza, no meu Estado do Ceará.
Em 1975, quando, mesmo nos maiores centros
metropolitanos do País, havia pouquíssimos serviços
especializados para o tratamento de dependentes químicos, o saudoso médico Silas Munguba, falecido há
cerca de dois anos, fundou a instituição na chácara
situada na Avenida Dedé Brasil, 565, onde o “Desaﬁo
Jovem” funciona até hoje, atendendo agora, principalmente, pessoas com a vida devastada pelo crack.
Ela é presidida pela ﬁlha do seu fundador, Cristina Munguba, que recorda: “No início, cerca de 35 anos
atrás, o público-alvo da nossa ação assistencial era
constituído pelos usuários de maconha e dependentes do álcool”. A casa foi montada graças a doações
de alimentos, móveis e roupas.
Ainda nos dias de hoje, a maior parte dos recursos que sustentam o “Desaﬁo Jovem” provém de doações da sociedade: de cidadãos, empresários, famílias,
pessoas comuns que conhecem e reverenciam a saga
humanitária de um médico e de seus seguidores, cuja
vida foi e é inteiramente devotada a salvar outras vidas.
Uma parte menor consiste em dotações do Governo
Federal, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD).
Com isso, o “Desaﬁo Jovem” desenvolve dois tipos
de trabalho: o ambulatorial e o internamento. No primeiro
caso, são de 800 a mil homens e mulheres atendidos todo
mês, com a meta de chegar a 2 mil atendimentos. Aﬁnal,
mesmo depois de receber tratamento mais intensivo, os
pacientes precisam de acompanhamento contínuo.
No segundo caso, a instituição teria teoricamente
capacidade para atender 40 indivíduos do sexo masculino,
mas, na prática, em razão da escassez de recursos e de
pessoal, só é possível manter 11 internos, para um período de tratamento que oscila entre sete e nove meses.
Para a prestação desses serviços, há 20 proﬁssionais
de várias áreas (assistentes sociais, psicólogos, terapeutas
ocupacionais), e a Secretaria Estadual de Educação disponibiliza três professores que ministram cursos supletivos
para os pacientes que querem retomar seus estudos como
aspecto importante de sua reintegração à sociedade.
Infelizmente, porém, a escassez de recursos
governamentais e oriundos de doações não permite
a contratação de médicos psiquiatras.
O custo de um interno sai em média por R$1,2
mil a R$2 mil mês.
A atual carência também se reﬂete na degradação
física das instalações, que clamam por reformas urgentes, conforme assinala o diretor-geral, Eudson Matias.
Para inúmeros jovens como o artista e ex-viciado
em crack Jonny Chaves o “Desaﬁo Jovem” signiﬁcou
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o resgate do seu futuro e da sua própria vida, ele que,
durante as sessões de terapia ocupacional ali ministradas, descobriu seu talento para retratar paisagens
magníﬁcas, usando pedaços de madeira, parcas ferramentas e muita imaginação.
A iniciativa do meu requerimento, a par de prestar
uma justíssima homenagem, tem também por objetivo
chamar a atenção de Fortaleza, do Estado do Ceará e de
todo o País para a difícil situação oconômico-ﬁnanceira
do “Desaﬁo Jovem”, apostando no despertar da solidariedade de todos nós em prol dessa obra benemérita,
que merece todo o apoio para seguir distribuindo amor
ao próximo, esperança renovada e fé na vida, entre os
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dependentes químicos e suas famílias, sem recursos
para sua reabilitação em clínicas particulares.
Por todas essas razões, não hesito em solicitar
aos meus nobres pares seu voto favorável ao presente requerimento.
Sala das Sessões, Senador Eunício Oliveira,
(PMDB/CE).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários, deverá ser encaminhada
ao Senhor Mércio Tumeleiro, no seguinte endereço:
Av. João Pessoa, 1282 – Porto Alegre – RS – CEP
90040-001.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO Nº 575, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Tramontina S/A Indústria
Metalúrgica pelo transcurso dos 100 anos de sua fundação ocorrido em 1º-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários, deverá ser encaminhada ao
Senhor Clóvis Tramontina, no seguinte endereço: Rua
Maurício Cardoso, 193 – Centro – Carlos Barbosa-RS
– CEP 95185-000.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulação ao Jornal do Comércio pelo
transcurso dos 78 anos de sua fundação.
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REQUERIMENTO Nº 577, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Tramontina Farroupilha S/A
Indústria Metalúrgica pelo transcurso dos 40 anos de
sua fundação, que ocorrerá em 25-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários, deverá ser encaminhada
ao Senhor Mário Biancchi, no seguinte endereço:
Rodovia RS 122 Km 61– Farroupilha – RS – CEP
95180-000.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – As Propostas de Emenda à Constituição que
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições
constantes nos art. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
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As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu as seguintes Mensagens
da Senhora Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Senador Ataídes Oliveira,
para integrar o Conselho do Diploma José Ermírio
de Moraes, em vaga cedida pelo PSOL, nos termos
dos Ofícios nºs 118/2011, da Liderança do PSDB e
213/2011, da Liderança do PSOL, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:

429

17645

Alves (DEM-SE) para ocupar uma das vagas de ViceLíder da Minoria no Congresso Nacional.
Sendo que se apresenta para o momento, renovo-lhe na oportunidade, expressões de consideração
e apreço.
– Senador Jayme Campos, Líder da Minoria no
Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:

Ofício nº 118/11-GLPSDB
Brasília

de maio de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ataídes
de Oliveira, para integrar a composição do Conselho
do Diploma José Ermírio de Moraes, em vaga cedida
pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente. – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício SF/GSMB/nº 213/2011
Brasília, 18 de maio de 2011
Assunto: Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, na qualidade de
Líder do Partido Socialista e Liberdade – PSOL, a
concessão ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB da vaga que temos direito ao Conselho do
Diploma José Ermírio de Moraes.
Atenciosamente, – Senadora Marinor Brito, Líder do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 0319/2011-H,
do Senador Jayme Campos, Líder da Minoria no Congresso Nacional, indicando, nos termos do § 5º do art.
4º do Regimento Comum, a Senadora Maria do Carmo Alves 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 319/2011-H
Brasília, 18 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho à presença de V. Exa. para indicar a Senadora Maria do Carmo
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 273, DE 2011
Estabelece isenção de tarifa de embarque em voos domésticos para passageiros idosos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 7º da Lei nº 6.009, de 26
de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido de
alínea h com a seguinte redação:
“Art. 7º ..................................................
I – .........................................................
..............................................................
h) os passageiros com idade igual ou superior a sessenta anos em voo doméstico.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
De acordo com a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, compete à Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) o estabelecimento do regime tarifário da
exploração da infraestrutura aeroportuária. Uma das
tarifas afetas a essa competência é a de embarque,
suportada pelos passageiros por força dos arts. 2º e
3º da Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973.
O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que respeita à política do idoso, reconhecendo e assegurando aos maiores de sessenta
anos todos os direitos essenciais e proteção integral,
além de todas as oportunidades e facilidades para a
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social.
No bojo dessa política, emerge como das mais
importantes a questão da mobilidade do idoso, principalmente o de baixa renda. O Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003) assegura transporte
coletivo urbano gratuito e quotas de assentos gratuitos
em transporte coletivo interestadual.
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No momento, a demanda do transporte de passageiros de longa distância, graças ao desenvolvimento
da economia, tem se deslocado do transporte coletivo
terrestre para o aéreo. Demanda essa que contempla
em grande medida os idosos, cujas viagens de lazer
e turismo o próprio Governo Federal tem procurado
incentivar por diversas maneiras.
Nesse contexto, nada mais justo e coerente que
proporcionar aos idosos a isenção da tarifa de embarque em voos domésticos, estendendo ao setor aéreo,
em proporção mínima, a política já vigente para o
transporte coletivo terrestre doméstico.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.009, DE 26 DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os aeroportos e suas instalações serão
projetados, construídos, mantidos, operados e explorados diretamente pela União ou por entidades da
Administração Federal Indireta, especialmente constituídas para aquelas ﬁnalidades, ou ainda, mediante
concessão ou autorização obedecidas as condições
nelas estabelecidas.
Art. 2º A efetiva utilização de áreas, edifícios,
instalações, equipamentos, facilidades e serviços de
um aeroporto está sujeita ao pagamento referente aos
preços que incidirem sobre a parte utilizada.
Parágrafo único. Os preços de que trata este artigo
serão pagos ao Ministério da Aeronáutica ou às entidades de Administração Federal Indireta responsáveis pela
administração dos aeroportos, e serão representados:
a) por tarifas aeroportuárias, aprovadas pela
Agência Nacional de Aviação Civil, para aplicação em
todo o território nacional; (Redação dada pela Lei nº
11.182, de 2005)
b) por preços especíﬁcos estabelecidos, para as
áreas civis de cada aeroporto, pelo órgão ou entidade
responsável pela administração do aeroporto.
Art. 3º As tarifas aeroportuárias a que se refere o artigo anterior, são assim denominadas e caracterizadas:
I – Tarifa de embarque – devida pela utilização
das instalações e serviços de despacho e embarque
da Estação de Passageiros; incide sobre o passageiro
do transporte aéreo;
II – Tarifa de pouso – devida pela utilização das
áreas e serviços relacionados com as operações de
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pouso, rolagem e estacionamento da aeronave até
três horas após o pouso; incide sobre o proprietário
ou explorador da aeronave;
III – Tarifa de permanência – devida pelo estacionamento da aeronave, além das três primeiras horas
após o pouso; incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave;
IV – Tarifa de Armazenagem – devida pelo armazenamento, guarda e controle das mercadorias nos
Armazéns de Carga Aérea dos Aeroportos; incide sobre consignatário ou transportador no caso de carga
aérea em trânsito. (Redação dada pelo Decreto Lei nº
2.060, de 1983)
V – Tarifa de Capatazia – devida pela movimentação e manuseio das mercadorias a que se refere o
item anterior; incide sobre o consignatário, ou o transportador no caso de carga aérea em trânsito. (Incluído
pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
Art. 4º Os preços especíﬁcos a que se refere a
letra b, do parágrafo único, do artigo 2º, são devidos
pela utilização de áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços, não abrangidos pelas
tarifas aeroportuárias; incide sobre o usuário ou concessionário dos mesmos.
Art. 5º Os recursos provenientes dos pagamentos
a que se refere o artigo 2º desta Lei, inclusive de multas contratuais, correção monetária e juros de mora,
constituirão receita própria:
I – do Fundo Aeronáutico, nos casos dos aeroportos
diretamente administrados pelo Comando da Aeronáutica;
ou (Redação dada pela Lei nº 11.182, de 2005)
II – Das entidades da Administração Federal Indireta, no caso dos aeroportos por estas administradas.
Art. 6º O atraso no pagamento das tarifas aeroportuárias, depois de efetuada a cobrança, acarretará
a aplicação cumulativa, por quem de direito, das seguintes sanções:
I – após trinta dias, cobrança de correção monetária e juros de mora de um por cento ao mês;
II – após cento e vinte dias, suspensão ex ofﬁcio
das concessões ou autorizações;
III – após cento e oitenta dias, cancelamento sumário das concessões ou autorizações.
Art. 7º Ficam isentos de pagamento:
I – Da Tarifa de Embarque
a) os passageiros de aeronaves militares e de
aeronaves públicas brasileiras da Administração Federal Direta;
b) os passageiros de aeronaves em vôo de retorno,
por motivos de ordem técnica ou meteorológica ou, ainda,
em caso de acidente, por ocasião do reembarque;
c) os passageiros em trânsito;
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d) os passageiros de menos de dois anos de
idade;
e) os inspetores de Aviação Civil, quando no
exercício de suas funções;
f) os passageiros de aeronaves militares ou públicas estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade de tratamento;
g) os passageiros, quando convidados do Governo brasileiro.
II – Da Tarifa de Pouso
a) as aeronaves militares e as aeronaves públicas
brasileiras da Administração Federal Direta;
b) as aeronaves em vôo de experiência ou de
instrução;
c) as aeronaves em vôo de retorno por motivo
de ordem técnica ou meteorológica;
d) as aeronaves militares ou públicas estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade de
tratamento.
III – Da Tarifa de Permanência
a) as aeronaves militares e as aeronaves públicas
brasileiras da Administração Federal Direta;
b) as aeronaves militares e públicas estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade de tratamento;
c) as demais aeronaves:
1 – por motivo de ordem meteorológica, pelo prazo do impedimento;
2 – em caso de acidente, pelo prazo que durar a
investigação do acidente;
3 – em caso de estacionamento em áreas arrendadas pelo proprietário ou explorador da aeronave.
IV – Da Tarifa de Armazenagem: (Redação dada
pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
a) – as mercadorias e materiais destinados a entidades privadas ou públicas da Administração Direta
ou Indireta, quando ocorrerem circunstâncias especiais
criadas pelo Governo Federal, por motivos independentes da vontade dos destinatários; por prazo inferior
a trinta dias e mediante despacho concessivo da isenção do Ministro da Aeronáutica; (Redação dada pelo
Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
b) – as mercadorias e materiais destinados a
serviços necessários á segurança nacional ou por
comprovada exigência do bem comum; por prazo inferior a trinta dias e mediante despacho concessivo da
isenção do Ministro da Aeronáutica. (Redação dada
pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
§ 1º Poderão ser isentas de pagamento de Tarifa
de Capatazia as mercadorias e materiais destinados
a serviços necessários à segurança nacional ou por
comprovada exigência do bem comum; por prazo inferior a trinta dias e mediante despacho concessivo
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da isenção do Ministro da Aeronáutica. (Incluído pelo
Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
§ 2º O despacho do Ministro da Aeronáutica,
concessivo da isenção, poderá referir-se ao total ou
parte da importância correspondente ao valor da tarifa.
(Incluído pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
Art. 8º A utilização das instalações e serviços destinados a apoiar e tornar segura a navegação aérea,
proporcionadas pelo Ministério da Aeronáutica, está
sujeita ao pagamento da tarifa de uso das comunicações e dos auxílios a navegação aérea em rota.
Parágrafo único. A tarifa de que trata este artigo
será aprovada pelo Ministro da Aeronáutica, mediante
proposta do órgão competente do Ministério da Aeronáutica, para aplicação geral em todo o território nacional.
Art. 9º O atraso no pagamento da tarifa de uso
das facilidades à navegação aérea em rota implicará
na aplicação das mesmas sanções previstas no artigo 6º desta Lei.
Art. 10. Ficam isentas do pagamento da tarifa
de uso das comunicações e dos auxílios à navegação
aérea em rota:
I – as aeronaves militares e as aeronaves públicas
brasileiras da Administração Federal Direta;
II – as aeronaves em vôo de experiência ou de
instrução;
III – as aeronaves em vôo de retorno por motivo
de ordem técnica ou meteorológica;
IV – as aeronaves militares e públicas estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade de
tratamento.
Art. 11. O produto de arrecadação da tarifa a que
se refere o art. 8o desta Lei constituirá receita do Fundo Aeronáutico. (Redação dada pela Lei nº 11.182,
de 2005)
Art. 12. O Poder Executivo, no prazo de sessenta
dias, regulamentará a presente Lei.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados os artigos 6º, 7º, 8º, o parágrafo
único, do artigo 11, e os parágrafos 1º e 2º, do artigo
12, do Decreto-lei nº 270, de 28 de fevereiro de 1967,
e o Decreto-lei nº 683, de 15 de julho de 1969, e as
demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI
– J. Araripe Macedo.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.12.1973

(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez que já se encontram instruídos pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, os Projetos de
Resolução nºs 5, de 2007; e 74, de 2009, serão encaminhados à Comissão Especial de Reforma do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eu termino agradecendo muito ao Senador Clésio
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Andrade, ligado à área dos transportes, que esteve conosco na coordenação dos trabalhos com a Deputada
Jô, defendendo aposentadorias especiais, defendendo
a carga horária limitada, porque há um abuso e, por
isso, existem os acidentes de trabalho.
Com esse registro, eu encerro a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 15
minutos.)
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Ata da 78ª Sessão, Não Deliberativa
em 20 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim.
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 9 minutos, e encerra-se às 10 horas e 49 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para
uma sessão especial a realizar-se dia 23, segundafeira, às 11 horas, destinada a comemorar os setenta
anos de instalação da Justiça do Trabalho no Brasil,
de acordo com os Requerimentos nºs 392 e 409, de
2011, dos Senadores José Pimentel, Eunício Oliveira
e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – 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 do Senado nº 388, de 2007,
do Senador Wilson Matos, que altera a inciso I do art.

24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
aumentar a carga horária mínima anual nos níveis
fundamental e médio.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da
União, no exercício da Presidência, o Aviso no 382GP/TCU, de 2011, na origem, informando que foram
constatados indícios de irregularidade grave na obra
que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 21 de maio do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

435

Maio de 2011

436

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17655
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17656

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

437

Maio de 2011

438

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17657
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17658

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

439

Maio de 2011

440

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17659
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17660

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

441

Maio de 2011

442

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17661
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17662

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

443

Maio de 2011

444

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17663
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17664

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

445

Maio de 2011

446

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17665
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17666

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

447

Maio de 2011

448

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17667
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17668

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

449

Maio de 2011

450

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17669
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17670

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

451

Maio de 2011

452

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17671
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17672

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

453

Maio de 2011

454

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17673
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17674

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

455

Maio de 2011

456

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17675
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17676

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

457

Maio de 2011

458

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17677
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17678

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

459

Maio de 2011

460

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17679
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17680

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

461

Maio de 2011

462

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17681
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17682

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

463

Maio de 2011

464

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17683
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17684

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

465

Maio de 2011

466

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO17685
2011

Sábado 21

MAIO 2011
17686

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, por
permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, que preside a sessão, Senador
Rodrigo Rollemberg, quero, na manhã de hoje, fazer
três registros.
Vou discorrer, primeiro, sobre a importância do
aeroporto regional de Caxias do Sul. Faço aqui uma
saudação especial ao Governador do Estado, Governador Tarso Genro, pela decisão anunciada ontem de
que a cidade de Caxias do Sul sediará um aeroporto
regional na cidade de Caxias do Sul, na localidade de
Vila Oliva.
Para a deﬁnição, Senador Mozarildo, foram considerados estudos técnicos e climáticos. Caxias do
Sul e Farroupilha disputavam a preferência pelo novo
aeroporto.
O Secretário Estadual Beto Albuquerque estará
hoje em Caxias do Sul para apresentar os projetos e
estudos de viabilidade do novo aeroporto em Vila Oliva, que aproxima toda a região. Ele fala a partir das
10 horas e 30 minutos, no auditório da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias.
Parabéns a toda a região da serra! Parabéns ao
Governador! Parabéns ao Secretário Estadual Beto
Albuquerque! Parabéns à população de Caxias do Sul
e região! Com certeza, o aeroporto de Vila Oliva será
um diferencial para o desenvolvimento econômico e
social de toda a região serrana do meu querido Rio
Grande do Sul.
Sr. Presidente, na mesma linha, falo também sobre o novo aeroporto internacional do Rio Grande do
Sul. Recentemente, falei aqui, desta tribuna, sobre a
importância da inclusão do metrô de Porto Alegre no
Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, anunciado pelo Ministério das Cidades.
Com certeza, essa foi uma notícia que deixou todos nós, independente de cor partidária, empolgados
pelo grau de importância do desenvolvimento do nosso Rio Grande, a partir do fortalecimento do metrô de
Porto Alegre, do metrô subterrâneo em Canoas.
Já existe um metrô, mas será feita uma nova obra
para que ele seja desenterrado do centro da cidade,
ou seja, subterrâneo, porque hoje ele divide a cidade
em duas.
Sr. Presidente, esse corredor de boas novas para
o meu querido Estado faz com que eu volte a falar
sobre um tema que já abordei aqui, em outras opor-
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tunidades, e que tem meu total apoio, total apoio do
Governador e de toda a sociedade gaúcha, de todo
o povo gaúcho.
Estou falando, Sr. Presidente, neste momento,
mais uma vez, da importância do novo aeroporto internacional do Rio Grande do Sul. É importante lembrar
que, independentemente das indispensáveis obras de
ampliação da pista e duplicação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, a situação aeroportuária da
região metropolitana tende a se tornar caótica se não
tivermos esse novo aeroporto. Segundo previsões de
incremento no número de passageiros, em pouquíssimos anos, o Salgado Filho estará completamente incapaz para atender a demanda, por suas limitações de
área física. O tradicional Salgado Filho não tem como
crescer e é hoje o aeroporto brasileiro com maior déﬁcit percentual na relação entre capacidade instalada
e número de passageiros.
Várias regiões do Rio Grande têm totais condições de receber esse novo aeroporto. Podíamos aqui
fortalecer, mais uma vez, todas as regiões do meu
Estado.
Mas faço questão de destacar que, no início deste ano, recebi um estudo elaborado por um grupo de
voluntários, integrado por aeronautas, especialistas
em aviação civil, incluindo o diretor da Faculdade de
Ciências Aeronáuticas da PUCRS, Sr. Elones Ribeiro, e a principal conclusão aponta para a necessidade
urgente de um novo aeroporto na região metropolitana, operando junto – é claro – e paralelamente ao
Salgado Filho.
O novo aeroporto, com o nome provisório de Vinte
de Setembro, construído em uma área entre Nova Santa Rita e Portão, com mais de 16 quilômetros quadrados de extensão, atenderia a demanda aeroportuária
gaúcha por mais de quatro décadas. Será uma nova
alavanca, Sr. Presidente, para o desenvolvimento, capaz de atender 85% do PIB estadual, focado ainda na
revitalização do transporte aéreo de cargas, atualmente
em queda no Estado.
A questão é também de importância nacional.
O Brasil – todos sabem – é hoje a oitava economia
no mundo e deverá, segundo projeções, ser a quinta
até 2024.
Para suportar esse crescimento, é indispensável
uma infraestrutura sólida e moderna. A localização do
Vinte de Setembro foi alvo de aprofundados estudos
baseados em sobrevoos e imagens dos eventuais locais disponíveis.
Como eu já disse, a opção técnica foi por uma
área no Município de Nova Santa Rita e Portão, com
mais de 16 quilômetros quadrados disponíveis para
esse ﬁm. A localização atende Porto Alegre, toda a re-
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gião metropolitana, a Serra, o litoral, o Vale dos Sinos,
Região das Hortênsias, mesmo o centro e o norte do
Estado, por meio da BR-386. É cercada por excelente
malha rodoviária, pronta em ampliação e construção,
como mostram os documentos a que tive acesso.
Os 16 quilômetros quadrados dessa área permitem a construção de um aeroporto amplo, moderno,
de acordo com os mais avançados conceitos de sustentabilidade e preservação ambiental. Ele terá uma
pista principal de 3,2 mil metros, e uma segunda pista
de dois mil metros, sendo ainda, no futuro, possível a
construção de uma terceira pista, igualmente com dois
mil metros, desde já com área reservada.
Essas pistas serão separadas por 740 metros,
o que permite, de acordo com a legislação da aeronáutica, pousos e decolagens simultâneos. Quando o
tema é aeroportos, Sr. Presidente, simplesmente não
existe pensar grande demais. Temos, sim, de pensar,
como eu sempre digo, além do horizonte.
Por qualquer rodovia de acesso, pela BR-116
ou pela nova e moderníssima BR-448, com suas seis
pistas – BR-386, RS-240, RS-239, RS-118 –, assim, o
aeroporto estará próximo de tudo, e apenas a 17 quilômetros da capital, Porto Alegre. Ele é mais próximo
que o Salgado Filho para os cidadãos do norte, do
nordeste, da zona central do Estado, desobrigando-os
a utilizar a BR-116 e contribuindo, então, para descongestionar aquela rodovia.
No mesmo local, poderá ser instalado ainda o
Polo Aeronáutico do nosso Rio Grande, outra necessidade estratégica e diferencial para a competição do
Rio Grande com outros Estados e mesmo em nível
internacional.
É importante frisar que o Salgado Filho dispõe
de área muito pequena, o que impossibilita qualquer
pensamento de expansão ou mesmo construção de
mais pistas.
O Aeroporto Internacional Vinte de Setembro deverá ser dotado de terminal de cargas e logística, de
forma a receber os maiores cargueiros e impulsionar
o transporte aéreo de cargas, seguindo, assim, tendência econômica internacional.
É importante lembrar que o Rio Grande do Sul
é o quarto maior Estado exportador do Brasil e que,
atualmente, cerca de 80 toneladas diárias de produtos exportados saem do Estado, por via rodoviária, até
Cumbica ou Viracopos. Sua pista principal permitirá a
decolagem dos maiores cargueiros para voos a Europa
e América do Norte e também vai permitir voos diretos,
pela rota polar, para Austrália e Oceania, abrindo uma
nova rota comercial também para a Ásia.
Sua localização, livre de obstáculos, vai permitir,
Sr. Presidente, inclusive, a instalação de equipamento
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ILS-3, que permite pousos e decolagens em qualquer
condição climática.
Destaco, ainda, Sr. Presidente, que os prefeitos
dos Municípios onde está localizada a área para o Aeroporto Vinte de Setembro, Nova Santa Rita e Portão,
já assinaram documento se comprometendo a declarar os terrenos como de utilidade pública, para ﬁns de
desapropriação, e a adequar seus planos diretores às
necessidades da nossa Aeronáutica.
Esse aeroporto terá todas as condições para se
tornar eixo do Mercosul, agregando voos de países vizinhos antes da partida deﬁnitiva para outros destinos em
nível internacional, se assim entenderem. Mais ainda,
Sr. Presidente, deverá ser aeroporto alternativo para
voos intercontinentais destinados hoje somente a São
Paulo. Avançaremos, assim, de uma forma universal,
porque dali poderemos viajar para todo o mundo.
Para o grupo de estudos do Vinte de Setembro,
tudo pode ser feito. E entendo que a Infraero avança,
por concessão, inclusive, ou PPP, independentemente da opção da União, para um grande consórcio na
construção do aeroporto.
Sr. Presidente, o movimento para a construção
de um novo aeroporto internacional no Rio Grande do
Sul já tem um corpo avantajado, com a participação
de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores,
empresários, trabalhadores, Governo do Estado, movimentos sociais e outros segmentos importantes não
só das regiões metropolitana e do Vale do Caí, como
de todo o Rio Grande, naturalmente com uma parceria
com o Governo Federal.
Recentemente, o coordenador da Câmara de Políticas de Gestão de Desempenho e Competitividade,
Sr. Jorge Gerdau, apoiou a iniciativa. Segundo ele, o
aeroporto pretendido estará apenas a 25 quilômetros
do marco zero da capital.
O governo estadual também apoia a iniciativa, o
Secretário de Infraestrutura Logística, Beto Albuquerque, aﬁrmou nesta semana que é um grande desaﬁo
e que vamos buscar recursos ﬁnanceiros em parceria
para o projeto, com o apoio também da União. Segundo ele, a proposta é perfeita para as necessidades de
médio prazo do Estado, acrescentando que, após as
obras de ampliação do Aeroporto Salgado Filho, não
teremos mais o que crescer ali. Por isso, esse Aeroporto Vinte de Setembro é a alternativa viável, que pode
ser implementada inclusive com rapidez.
Sr. Presidente, sempre quando as forças vivas do
meu querido Rio Grande se movimentam, se unem, os
sonhos são realizados. Projetos e obras como essa,
com certeza, têm apoio de todo o povo gaúcho.
Entendo eu, Sr. Presidente, que a questão desse novo aeroporto para o Estado vai nesta linha: a de
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deixarmos para trás as diferenças e avocarmos a unidade de todos.
Sr. Presidente, ainda nos meus últimos dez minutos, eu quero fechar com esse pequeno balanço,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, quero fazer aqui um pequeno
balanço, nesta sexta-feira, pela manhã, sobre estes
primeiros 100 dias de atividade praticamente aqui no
Senado. Claro que aqui não vou discorrer a respeito
dos outros quatro mandatos que tive como Deputado,
tendo sido Constituinte. Mas lembro que cheguei à Câmara dos Deputados em primeiro de janeiro de 1987;
no Senado, cheguei em primeiro de janeiro de 2002. E
lá se vão 25 anos aqui no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, para nós que fomos reconduzidos
a esta Casa com cerca de quatro milhões de votos,
num universo com 6,2 milhões de votos válidos, é com
alegria que agradecemos ao povo gaúcho por termos
praticamente dobrado a votação em relação a 2002.
Temos consciência de que realizamos um trabalho
que foi respaldado pela população gaúcha e avançamos, eu digo até com uma certa liberdade, por grande
parte do povo brasileiro. Um trabalho que cumpriu o
que foi estabelecido, que deu bons frutos. Acho que
participamos aqui ativamente – Senador Mozarildo, V.
Exª é um deles. Quantas audiências públicas com índios, com negros, com deﬁcientes, com idosos, com
sindicalistas que participamos juntos! Ou seja, o social
está permanentemente aqui nesta Casa, e eu tenho
alegria de ter ajudado, como V. Exª, a fazer com que
isso acontecesse.
Temos o compromisso e a certeza de que vamos
avançar muito mais.
A nossa responsabilidade para com a nossa gente, não só do meu Estado, mas de todo o País, é ainda
maior do que nos foi proporcionado até o momento nessa nossa longa trajetória ao Senado da República.
Neste segundo mandato, temos algumas marcas
que eu entendo que só foram alcançadas pela postura
que assumimos perante a história das nossas vidas e
a coerência com as nossas raízes.
Lembro aqui a questão dos direitos humanos.
Quando assumi a CDH pela primeira vez, em 2007,
decidimos que aquela Comissão seria palco para quem
não tem palco. Seria um espaço em que os movimentos sociais, tão discriminados e reprimidos, teriam
vez e voz para exporem os seus problemas e as suas
reivindicações.
Neste ano, quando assumi novamente a Presidência, com o apoio dos Senadores – lembro aqui
que a Senadora Ana Rita é a nossa Vice-Presidente
–, mantivemos a mesma postura: o reconhecimento
aos movimentos sociais.
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A Comissão de Direitos Humanos realizou, até
o momento, 19 audiências públicas – hoje vai ser a
de número 20 –, em que foram debatidos temas que,
com certeza, inﬂuenciam a vida do cidadão no seu
dia a dia.
Tratamos de temas como violência nas escolas
– bullying –, trabalho escravo, racismo, autismo, redução da jornada de trabalho, pessoas com deﬁciência,
liberdade de imprensa, ações de combate à fome e à
miséria, política salarial, fator previdenciário, aposentados e pensionistas, câncer de mama, a questão das
mulheres. Enﬁm, atuamos em todos os setores.
Em todas essas atividades tivemos uma participação qualiﬁcada dos Senadores e das Senadoras,
de especialistas e de entidades da sociedade civil,
independentemente da questão ideológica ou mesmo
partidária. Todos, todos contribuíram para o debate.
É importante destacar, Senador Mozarildo, que
essas audiências orbitam o debate e a discussão, porque na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa surgem projetos que – a Presidência indica a relatoria – passam a tramitar na Casa, como foi
o caso do projeto dos autistas, que está pronto para
ser votado agora no plenário, porque tenho certeza de
que a Comissão de Assuntos Sociais vai dar o parecer
positivo na quarta-feira.
Sr. Presidente, podemos dar como exemplo a
criação de estratégias de prevenção contra o bullying.
E aí nós contamos com a participação de professores
e de pais de alunos nesse bom debate em defesa da
paz nas escolas.
Aprovamos 38 projetos – ontem, foi o de número 39 –, como, por exemplo, o que isenta de imposto
as doações feitas pelas instituições de educação e
de assistência social sem ﬁns lucrativos para ações
humanitárias.
É importante destacar que a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, além de realizar
audiências, votar projetos, discutir com a sociedade,
preparou atividades em cinco regiões do País para
debater a questão da violência no trânsito, para debater a questão dos proﬁssionais que dedicam sua vida
no transporte terrestre. Também aproveitaremos para
discutir a proposta de valorização dos benefícios dos
aposentados e pensionistas, com a participação da
Cobap, das centrais, das confederações, das federações e sindicatos dos trabalhadores. Nesses debates,
vamos bater muito – V. Exª, Senador Mozarildo, é meu
parceiro, permita que eu diga isso –, para eliminarmos
esse famigerado fator previdenciário.
Vimos anteontem, numa audiência com o Ministro Garibaldi, que o próprio Ministro reconhece que
esse fator é maldito e só atinge o celetista, ou seja, o
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assalariado brasileiro, aquele que não está no Executivo nem no Legislativo nem no Judiciário, em todas
as suas instâncias.
Sr. Presidente, sempre antes de iniciar uma audiência, lembro a minha mocidade, lembro a minha
infância, e são coisas simples, mas que continuam batendo forte no meu peito, como o direito que todos têm
de sonhar e acreditar na paz, na liberdade, na justiça
e na quebra de todos os preconceitos.
Foi pensando dessa forma que instalamos na CDH
a Subcomissão em Defesa dos Direitos das Mulheres,
presidida pela Senadora Angela Portela; também a Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo, presidida
pelo Senador Cristovam Buarque; a Subcomissão de
Combate à Pobreza e à Miséria, presidida pelo Senador Wellington Dias; e a Subcomissão de Defesa das
Crianças e Adolescentes, Juventude e Idosos, presidida pela Senadora Marinor Brito.
Sr. Presidente, concluindo, um ponto marcante
desde o início do ano, sem sombra dúvida, foi o debate
que travamos da política do salário mínimo. Hoje, podemos dizer que o Brasil tem uma política de salário
mínimo que vai até 2015, que corresponde à inﬂação
mais o PIB, que vai garantir para 1º de janeiro o reajuste entre 13% e 14% para o salário mínimo.
Senador Mozarildo, V. Exª lembra que esse debate começou aqui no Senado, quando construímos
proposta que, depois da negociação com as centrais,
com o Presidente Lula, agora com a Presidente Dilma,
está concretizada. Temos política salarial permanente
que vai permitir que o salário mínimo seja reajustado
pela inﬂação mais o PIB. A própria tabela do Imposto
de Renda foi corrigida não o que gostaríamos, mas
avançou para 4,6%. Sabemos, temos consciência de
que estamos avançando. Mas, como sempre digo e
acho que todos nós – o Senador Mozarildo é testemunha disso, tem aﬁrmado –, temos que avançar muito
mais em todas as áreas.
Destaco também que o Senado Federal, o Ministério da Previdência e a Cobap estão realizando
reuniões semanais junto com centrais, confederações
para construir também, além do fator, proposta de valorização dos benefícios dos aposentados e também
dos pensionistas para que não recebam em janeiro
somente o correspondente à inﬂação, mas que acompanhe política de reajuste que mantenha de fato o valor
real dos benefícios.
Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senador
Cristovam Buarque, é marcante a visita que os senhores prefeitos têm feito, tenho certeza, a todos os
gabinetes. Foi nesse movimento dos prefeitos com os
Senadores e Deputados que avançamos; prorrogamos
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o prazo que era 30 de abril para garantir os restos a
pagar para as prefeituras.
Eu costumo dizer, meus amigos, a todos os prefeitos que vêm ao meu gabinete, independentemente de
partidos, não quero saber se o prefeito é da oposição,
da situação, se é do PSDB, PT, PV ou PSOL, sempre
digo a todos: entrem, ﬁquem à vontade, a Casa é de
vocês, peguem a cuia, tomem o chimarrão.
Na semana passada, os prefeitos me entregaram
uma série de reivindicações orçamentárias para serem
aplicadas nas áreas de saúde, educação, habitação,
agricultura, turismo, cultura e outras.
Faço questão de lembrar que, no nosso primeiro
mandato, de 2003 a 2010, atendemos a todos os Municípios do Rio Grande, os 496 Municípios, com uma
emenda igual, independentemente do número de habitantes de cada cidade. Neste ano, nós encaminharemos duas emendas para cada um dos 496 Municípios do Rio Grande. Já disse aqui em outras oportunidades e repito que esta idéia de ser um instrumento
para garantir emendas iguais a todos os Municípios
do Rio Grande vou repeti-la porque é compromisso
neste segundo mandato, independentemente repito,
da sigla partidária.
Os nossos prefeitos sabem que acredito num
novo pacto federativo que garanta mais força para
os Municípios e, assim, sejam valorizados os nossos
moradores.
Queremos defender aqui, Senador Mozarildo, a
importância da aprovação da Emenda nº 29 para garantir mais dinheiro para a saúde; defendemos a divisão
igual dos royalties do pré-sal; somos a favor de um Orçamento equilibrado, que os recursos sejam destinados
com equilíbrio para o desenvolvimento social.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que foi com
alegria que, durante este mandato, 87 projetos foram
encaminhados, agora neste ano; 126 pronunciamentos
foram feitos; 8 projetos de lei foram aprovados, entre
eles, aqueles que garantem o benefício à aposentadoria; 17 projetos foram relatados – lembro aqui a importância do transporte gratuito para os idosos, lembro
aqui também o 385, que dispõe sobre a compensação
ﬁnanceira entre o Regime Geral da Previdência e o
dos servidores.
Não vou falar aqui de todos os projetos. Só quero, Sr. Presidente, dizer mais uma vez que ﬁz, acredito, bastante. Não foi tudo aquilo que eu gostaria de
ter feito, mas nós todos juntos haveremos de avançar.
Aliás, uma meta fundamental é acabar com o fator
previdenciário e garantir a valorização dos benefícios
dos aposentados e pensionistas.
Peço a V. Exª que considere na íntegra o meu
pronunciamento. Fiz alguns comentários e não li o que
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estava escrito, mas entendo que acabei passando a
ideia de como trabalhei nestes três primeiros meses
aqui no Senado da República. Agradeço a V. Exª.
Se V. Exª me permitir, eu gostaria de assumir a
Presidência para que V. Exª pudesse falar.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Registro sobre o aeroporto regional de Caxias do Sul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço uma
saudação especial na manhã desta sexta-feira ao
governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, pela
decisão anunciada ontem, de que a cidade de Caxias
do Sul sediará um aeroporto regional na localidade
de Vila Oliva.
Para a deﬁnição, foram considerados estudos
técnicos e climáticos. Caxias do Sul e Farroupilha disputavam a preferência pelo novo aeroporto.
O Secretário Estadual Beto Albuquerque estará
hoje em Caxias do Sul para apresentar os projetos e
estudos de viabilidade do novo aeroporto em Vila Oliva - ele fala a partir das 10h30min, no auditório da CIC
(Câmara de Indústria, Comércio e Serviços).
Parabéns à população de Caxias do Sul por esta
boa notícia. Com certeza, o aeroporto de Vila Oliva será
um diferencial no desenvolvimento econômico e social
de toda a região serrana no Rio Grande do Sul.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Registro sobre a construção de um novo aeroporto
internacional no Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em recente
pronunciamento eu falei sobre a sinalização positiva
do Ministério das Cidades para a inclusão do projeto
do Metrô de Porto Alegre, no Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC).
Com certeza essa foi uma notícia que deixou a
todos nós, independentemente de cores partidárias,
empolgados e felizes pelo grau de importância de desenvolvimento que levará ao Rio Grande do Sul.
E aproveitando esse corredor de boas-novas para
o meu querido estado, eu volto a falar sobre um tema
que já abordei aqui nesta Tribuna, que me é muito simpático e tem o meu total apoio.
Estou falando, senhor Presidente, gaúchos que
estão acompanhando a TV, a Rádio e a Agência Senado, da necessidade da construção de um novo aeroporto internacional no Rio Grande do Sul.
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Independente das indispensáveis obras de ampliação da pista e duplicação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, a situação aeroportuária da região
Metropolitana tende a se tornar caótica.
Segundo previsões de incremento no número de
passageiros, em pouquíssimos anos, o Salgado Filho
será completamente incapaz de atender à demanda,
por suas limitações de área física.
O tradicional Salgado Filho não tem como crescer e é, hoje, o aeroporto brasileiro com maior déﬁcit
percentual na relação entre capacidade instalada e
número de passageiros.
Várias regiões do Rio Grande do Sul têm totais
condições de receber este novo aeroporto. Poderia
falar sobre a Serra Gaúcha, o Litoral, a Região Sul, a
Região Central, entre outras.
Mas, faço questão de destacar que no inicio deste
ano eu recebi um estudo elaborado por um grupo de
voluntários, integrado por aeronautas e especialistas
em aviação civil, incluindo o diretor da Faculdade de
Ciências Aeronáuticas da PUCRS, Elones Ribeiro, a
principal conclusão aponta para a necessidade de um
novo aeroporto na região Metropolitana, operando paralelamente ao Salgado Filho.
O novo aeroporto, com nome provisório de 20 de
Setembro, construído em uma área entre Nova Santa
Rita e Portão, com mais de 16 quilômetros quadrados
de extensão, atenderia à demanda aeroportuária gaúcha por mais de quatro décadas.
Será uma alavanca para o desenvolvimento, capaz de atender 85% do PIB estadual, focado ainda na
revitalização do transporte aéreo de cargas, atualmente
em queda no estado.
A questão é também de importância nacional:
o Brasil é hoje a oitava economia do mundo e deverá
ser a quinta até 2024.
Para suportar este crescimento é indispensável
uma infra-estrutura sólida e moderna.
A localização do 20 de Setembro foi alvo de aprofundados estudos, baseados em sobrevôos e imagens
dos eventuais locais disponíveis.
Como eu já disse aqui nesta fala, a opção técnica
foi por uma área nos municípios de Nova Santa Rita
e Portão, com mais de 16 quilômetros quadrados de
superfície disponíveis para este ﬁm.
Esta localização atende Porto Alegre e toda a
Região Metropolitana, Serra (Caxias do Sul, Bento
Gonçalves, etc), Vale do Sinos, Região das Hortênsias,
Litoral e mesmo o Centro e Norte do estado através da
BR-386. E é cercada por excelente malha rodoviária
(pronta, em ampliação ou construção), como mostra
a ilustração:
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Os 16 quilômetros quadrados desta área permitem a construção de um aeroporto muito amplo,
moderníssimo, dentro dos mais avançados conceitos
de sustentabilidade e preservação ambiental. Ele terá
uma pista principal de 3200 metros e uma segunda
pista de 2000 metros, sendo ainda possível, no futuro,
a construção de uma terceira pista, igualmente com 2
mil metros, desde já com área reservada. Estas pistas
serão separadas por 740 metros, o que permite, dentro
da legislação aeronáutica, pousos e decolagens simultâneos. Quando o tema é aeroportos, simplesmente
não existe pensar grande demais.
Por qualquer rodovia de acesso – BR-116, a nova
e moderníssima BR-448, com suas seis pistas, BR386, RS-240, RS-239, RS-118 – ele estará próximo
de tudo, a apenas 17 km de Porto Alegre.
E ele é mais próximo que o Salgado Filho para os
cidadãos do Norte, Nordeste e zona central do Estado,
desobrigando-os de utilizar a BR-116 e contribuindo
para descongestionar aquela rodovia.
No mesmo local poderá ser instalado o Pólo Aeronáutico do Rio Grande, outra necessidade estratégica
e diferencial competitiva do Rio Grande.
É importante frisar que o Salgado Filho dispõe
de área muito pequena, o que impossibilita maiores
expansões ou mesmo a construção de uma segunda
pista.
O Aeroporto Internacional 20 de Setembro deverá
ser dotado de terminal de cargas e logística, de forma
a receber os maiores cargueiros e impulsionar o transporte aéreo de cargas, seguindo tendência econômica
internacional. É importante lembrar que o Rio Grande
é o quarto maior estado exportador do Brasil, e que
atualmente cerca de 80 toneladas diárias de produtos exportados saem do estado por via rodoviária até
Cumbica ou Viracopos.
Sua pista principal permitirá a decolagem dos
maiores cargueiros para vôos à Europa e América
do Norte.
E também permitirá vôos diretos, pela rota polar,
para Austrália e Oceania, abrindo uma nova rota comercial também para a Ásia.
Sua localização, livre de obstáculos, permitirá a
instalação do equipamento ILS 3, que permite pousos
e decolagens com quaisquer condições climáticas.
É importante ressaltar que os prefeitos dos dois
municípios onde está localizada a área de terras, Nova
Santa Rita e Portão, já assinaram documento se comprometendo a declarar os terrenos como de utilidade
pública para ﬁns de desapropriação e a adequar seus
Planos Diretores às necessidades viárias e aeronáuticas.
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Este aeroporto terá todas as condições para se
tornar eixo do Mercosul, agregando vôos de países
vizinhos antes da partida deﬁnitiva para destinos internacionais.
Mais ainda, ele deverá ser aeroporto alternativo
para vôos intercontinentais destinados a São Paulo,
Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago
do Chile e Assunção.
Para o grupo de estudos, o 20 de Setembro pode
ser feito tanto pela Infraero quanto por concessão ou
PPP, dependendo da opção da União.
Sr. Presidente, o movimento para a construção
de um novo aeroporto internacional no Rio Grande do
Sul já tem um corpo avantajado com a participação
de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores,
empresários, trabalhadores, movimentos sociais, das
regiões Metropolitana e Vale do Caí.
Recentemente o coordenador da Câmara de Políticas de Gestão de Desempenho e Competitividade,
Jorge Gerdau Johannpeter, apoiou a iniciativa.
Segundo ele, o aeroporto pretendido estará a
apenas 25 quilômetros do marco zero da Capital.
Srªs e Srs. Senadores, o governo estadual também apóia a iniciativa. O secretário de Infraestrutura
e Logística, Beto Albuquerque, aﬁrmou nesta semana
que o grande desaﬁo será buscar recursos ﬁnanceiros
para o projeto.
Segundo ele a proposta é perfeita para as necessidades de médio prazo do Estado, acrescentando que
após as obras de ampliação o Aeroporto Internacional
Salgado Filho não terá mais espaço para crescer.
Sr. Presidente, sempre quando as forças vivas
do meu querido Rio Grande do Sul se uniram para
concretizar sonhos, projetos e obras quem ganhou foi
o povo gaúcho.
Entendo que a questão desse novo aeroporto para
o estado vai nessa linha, a de deixarmos para trás as
nossas diferenças e evocarmos a unidade de todos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Pronunciamento sobre os cem
dias do segundo mandato. Cinco pontos a destacar:
CDH, Salário Mínimo, Fator Previdenciário e Aposentadorias, Prefeitos/Municípios e Processo Legislativo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, utilizarei
este espaço democrático da tribuna do Senado Federal
para fazer um breve balanço dos cem primeiros dias
do meu segundo mandato como Senador...
Não vou discorrer aqui a respeito dos outros 4
mandatos que tive como deputado federal, iniciados
a partir da Constituinte.
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Cheguei à Câmara dos Deputados em 1º de janeiro de 1987 e no Senado em 1º de janeiro de 2002.
Lá se vão 25 anos no Congresso Nacional.
Para nós que fomos reconduzidos a esta Casa
com quase quatro milhões de votos, num universo de
seis milhões e duzentos mil votos válidos, praticamente
dobramos a votação de 2002.
Temos a consciência de que realizamos um trabalho que foi respaldado pela população gaúcha, um
trabalho que cumpriu com o estabelecido, que deu
bons frutos, ou seja, trouxemos as questões sociais
para dentro desta Casa e temos o compromisso e a
certeza de que vamos avançar muito mais do que foi
feito até o momento.
A nossa responsabilidade para com a nossa
gente, não só do meu estado, mas de todo o País, é
ainda maior do que nos foi proporcionado até o momento pela história.
Neste segundo mandato temos algumas marcas
que eu entendo que só foram alcançadas pela postura
de assumirmos a história das nossas vidas e a coerência com as nossas raízes.
Vejamos a questão dos direitos humanos. Quando assumi a CDH pela primeira vez, isso foi no ano de
2007, decidimos que essa comissão seria o palco de
quem não tinha palco.
Seria um espaço onde os movimentos sociais,
tão discriminados e reprimidos teriam, enﬁm, vez no
Congresso para exporem os seus problemas e suas
reivindicações.
Este ano, quando nos foi possibilitado pela segunda vez, estarmos à frente da CDH, com a senadora Ana
Rita na vice-presidência, mantivemos a nossa postura
de reconhecimento aos movimentos sociais.
A Comissão de Direitos Humanos realizou até
o momento 18 audiências públicas, onde foram debatidos diversos temas com inﬂuência no cotidiano
das pessoas.
Tratamos de temas como violência nas escolas,
trabalho escravo, racismo, autismo, redução da jornada
de trabalho, liberdade de imprensa, ações de combate à
fome e à miséria, política salarial para os aposentados
e pensionistas, câncer de mama, entre outros.
Em todas essas atividades tivemos uma participação qualiﬁcada de especialistas e de entidades da
sociedade, independentemente de suas posturas ideológicas, mas que contribuíssem para o debate.
Importante destacar que essas audiências não
apenas orbitaram o debate e a discussão, mas também a apresentação de sugestões, como, por exemplo,
a criação de estratégias de prevenção com a participação de pais e a formação de comitês anti-bullying
nas escolas.
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Aprovamos 38 projetos como o que isenta de impostos as doações feitas por instituições de educação
e de assistência social, sem ﬁns lucrativos, para ações
humanitárias no exterior.
Importante destacar que a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, além de realizar
audiências públicas aqui no Senado Federal, também está preparando atividades nas cinco regiões
do Brasil.
A primeira será para debater o reajuste dos benefícios dos aposentados/pensionistas e uma alternativa para o fator previdenciário, com a participação da
COBAP (Confederação Brasileira dos Aposentados e
Pensionistas), centrais, confederações, federações e
sindicatos de trabalhadores.
A segunda atividade será um ciclo de seminários sobre o Estatuto do Motorista Proﬁssional. O primeiro encontro deve ocorrer em Curitiba, no dia 27
deste mês.
Sempre, antes de iniciar uma audiência, lembro-me da minha mocidade, coisas simples, mas que
continuam ressoando no meu peito, como o direito de
sonhar e acreditar na paz, na liberdade, na justiça e
na quebra de todos os preconceitos.
Foi pensando dessa forma que instalamos na
CDH, a Subcomissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, presidida pela deputada Ângela Portela...
Também a Subcomissão do Trabalho Escravo,
presidida pelo senador Cristovam Buarque...
Ainda a Erradicação da Miséria e Redução da
Pobreza, presidida pelo senador Wellington Dias. A
subcomissão em defesa das Crianças, Adolescentes,
Juventude e Idosos, presidida pela senadora Marinor
Brito.
Sr. Presidente, um ponto marcante nesse início
de ano foi sem dúvida a questão do salário-mínimo.
Deﬁnimos um novo valor e a garantia da continuidade
da política de valorização do piso até 2015, a correção do salário-mínimo será pela inﬂação mais o PIB.
Com isso, para janeiro de 2012 teremos um reajuste
do mínimo entre 13% e 14%.
É importante lembrar que também estamos corrigindo a tabela do Imposto de Renda em 4.6%.
Sabemos e temos consciência de que estamos
avançando, mas ainda precisamos fazer muito mais.
Importante destacar que o Senado Federal, o Ministério da Previdência, e a COBAP estão realizando
reuniões semanais com o objetivo de encontrar uma
alternativa ao Fator Previdenciário e estabelecer uma
política duradoura de valorização das aposentadorias
e pensões.
Srªs e Srs. Senadores, é sempre marcante a visita que os senhores prefeitos do meu estado fazem ao
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meu gabinete. Eu costumo dizer: “olha meus amigos,
entrem, ﬁquem à vontade, a casa é de vocês”.
Eles estiveram aqui na semana passada e me
entregaram reivindicações orçamentárias para serem
aplicadas nas áreas de saúde, educação, habitação,
agricultura, turismo, cultura, entre outras.
Faço questão de lembrar que, no meu primeiro
mandato, de 2003 a 2010, todos os 496 municípios
gaúchos receberam no mínimo uma emenda de minha autoria.
Já disse aqui em outras oportunidades e repito
que essa é a minha forma de atuar e lutar pela minha
gente. O meu compromisso é com todos, independentemente de suas escolhas políticas e partidárias.
Os nossos prefeitos sabem que acredito em um
novo pacto federativo que propicie mais força aos municípios com respeito aos seus moradores e levando em
conta as características de desenvolvimento local.
Queremos a aprovação da Emenda 29, que vai
possibilitar mais investimentos na área de saúde, defendemos a divisão por igual dos royalties do pré-sal,
somos favoráveis a um orçamento equilibrado e pela
alocação de recursos em políticas públicas que aliem
equilíbrio e desenvolvimento social. Lutamos pela
manutenção dos contratos e convênios inscritos em
restos a pagar.
Sr. Presidente, gostaria agora de falar sobre o meu
segundo mandato em números: 87 projetos de minha
autoria foram desarquivados, entre eles o que cria o
Programa Nacional de Estímulo à Primeira Empresa.
Foram 126 pronunciamentos no Plenário do Senado 8 projetos de lei apresentados, entre eles o PLS
228/11 que trata da aposentadoria especial ao trabalhador da construção civil e o PLS 232/11 que concede
benefícios para projetos que favoreçam a integração
regional da América do Sul.
Dezessete projetos relatados, entre eles o PLS
224/04 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso / gratuidade no transporte coletivo, e o PLS 385/08, já aprovado, que dispõe sobre a compensação ﬁnanceira
entre regime geral de previdência social e os regimes
dos servidores da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios - tempo de contribuição para efeito de
aposentadoria.
Com relação aos municípios recebi desde o inicio do ano, em meu gabinete, em torno de 200 prefeitos, inclusive de outros estados como São Paulo, Rio
Grande do Norte e Rio de Janeiro.
Até o momento recebi, entre cartas e e-mails,
cerca de 70 mil mensagens de todos os recantos do
País. São sugestões, comentários, perguntas, agradecimentos, palavras de carinho, enﬁm, mensagens
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que mostram que o cidadão quer participar da vida do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, este breve balanço que ﬁz dos
100 primeiros dias do meu mandato, foi enfocado em
cinco eixos, que são: a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, política de valorização
do salário mínimo, Fator Previdenciário e aposentadorias, relação com os prefeitos e municípios, e processo legislativo.
Para ﬁnalizar, Srªs e Srs. Senadores, lembro que
tenho dezenas de projetos com pareceres favoráveis já
apresentados pelos relatores e, portanto, prontos para
serem votados, como o da Alta Programada e o que
institui Estatuto da Pessoa com Deﬁciência.
Destaco ainda que tivemos encontros com a
presidente Dilma Rousseff, com o ministro Gilberto
Carvalho e com o ministro Garibaldi Alves Filho, onde
discutimos alternativas para o ﬁm do fator previdenciário, a valorização do salário-mínimo e dos benefícios
dos aposentados e pensionistas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª está convidado a assumir a Presidência,
já que farei uso da palavra neste instante.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como orador inscrito, passamos a palavra de
imediato ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Teremos a
mesma tolerância que V. Exª teve com este orador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, se existe um objetivo nacional que ainda não
conseguimos alcançar, apesar dos esforços de alguns
setores do Governo Federal, de várias instâncias do
Poder Legislativo e de setores bastante representativos da sociedade, esse objetivo seguramente é o da
redução das desigualdades regionais.
Em 1988, a nossa Constituição já previu, como
objetivo da República, a eliminação das desigualdades regionais. Não se trata, Sr. Presidente, de um objetivo qualquer. Na verdade, estamos falando aqui de
uma disposição plasmada no importantíssimo Título I
da nossa Constituição Federal. Título, sempre é bom
lembrar, é o que estabelece os fundamentos e objetivos essenciais da República Federativa do Brasil,
além de elencar os poderes da União e os princípios
pelos quais o nosso País deve pautar suas relações
internacionais.
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Está lá, Srªs e Srs. Senadores, no inciso III do
art. 3º:
Art 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Pois bem, ainda assim, ainda que a Constituição
determine expressamente que devemos reduzir as
desigualdades sociais e regionais, o que se observa
na prática é a hegemonia de determinadas regiões
sobre outras regiões, de determinados Estados sobre
outros Estados.
Falo aqui, Senador Paim, sem nenhum tipo de
preconceito ou de rancor. Sendo eu um Senador da região Norte, aliás, do Estado menos populoso da região
Norte, não tenho nenhum rancor e até tenho orgulho
de que São Paulo, Rio, Minas sejam Estados pujantes.
É um orgulho realmente para o Brasil.
Essa hegemonia, todos sabemos, é muito difícil
de ser combatida porque baseada em dois níveis de
poder especialmente fortes: o poder econômico e o
poder político.
Se confrontarmos, Sr. Presidente, o Produto Interno Bruto de cada região de nosso País com a população nela residente, as discrepâncias saltam aos
olhos. A região Sudeste, por exemplo, onde vivem 43%
dos brasileiros, responde por mais de 56% do Produto Interno Bruto nacional, já o Nordeste, com 28% da
população total do País, participa com somente 13%
do Produto Interno Bruto.
Então, vejam bem: 43% dos brasileiros produzem 56% do PIB nacional; já o Nordeste, com 28%
dos brasileiros, participa com 13%. Será que é por
que os nordestinos não trabalham? Não, não é. Com
certeza, não é. O que falta realmente é investimento,
de fato, nessas regiões.
E a nossa região Norte, Senador Paim, com a
baixa densidade demográﬁca que a faz responsável
por meros 8% da população do Brasil, tem um Produto
Interno Bruto que representa 5% do Produto nacional.
Portanto, 8% da população respondem por 5% do Produto Interno, ou seja, nossa participação percentual,
em termos econômicos, consegue ser ainda menor que
aquela registrada em termos populacionais.
Quando as comparações são feitas não entre
regiões, mas entre Unidades da Federação, os resultados são igualmente impressionantes. Cito apenas
um exemplo, que julgo bastante elucidativo: o PIB per
capita do Distrito Federal – vejam só – é quase o dobro do PIB per capita do Estado de São Paulo. Então,
o Distrito Federal tem um Produto Interno Bruto per
capita superior ao do Estado de São Paulo, que, por
sua vez, é mais de duas vezes maior que o de Roraima.
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Devo dizer, a bem da verdade, que o Produto Interno
Bruto per capita do meu Estado não se situa entre os
mais baixos do País. Alguns Estados, como o Piauí,
por exemplo, tem o PIB per capita duas vezes menor
que o do Estado de Roraima e, portanto, dez vezes
menor que o do Distrito Federal, Sr. Presidente.
É claro, Srs. Senadores, que o poderio industrial
nos Estados mais desenvolvidos faz com que eles,
de certa maneira, sufoquem os Estados mais pobres,
primeiro, porque praticamente os obrigam a consumir
seus produtos, já que não há investimento por prioridade regional; segundo, exercendo uma inﬂuência
que chega a extrapolar o campo econômico, vai se
manifestar, inclusive, no comportamento social e nos
costumes.
Como se tudo isso não bastasse, como se todo
esse poder econômico não fosse suﬁciente para fazer
valer os seus interesses, os Estados mais ricos contam
também com uma força política bem maior. Eu sei, Sr.
Presidente, que a nossa Constituição Federal prevê
mecanismos de defesa e aﬁrmação dos Estados mais
fracos. A nossa Casa, o Senado Federal, tem a nobre
missão de assegurar o equilíbrio federativo, na medida em que cada Estado participa aqui com o mesmo
número de representantes, independentemente do
número de habitantes e da pujança do seu Produto
Interno Bruto.
Ademais, na Câmara dos Deputados, a proporcionalidade em relação ao número de habitantes é
condicionada pela exigência de que Estados tenham
um mínimo de oito e o máximo de setenta representantes. Não fosse isso, valesse o que se quer, cada
eleitor um voto e, portanto, proporcionalmente valesse
isso para ter um número equivalente, nós teríamos São
Paulo, portanto, pulando para mais de cem Deputados
Federais. Hoje, São Paulo sozinho tem mais Deputados Federais do que a região Norte toda, o que é um
desequilíbrio político muito violento.
Mesmo assim, Srªs e Srs. Senadores, mesmo que
essas disposições constitucionais atuem no sentido da
diminuição das desigualdades, também nesse caso o
que se observa na prática é a prevalência dos Estados
mais fortes. Vou aqui até fazer um parêntese para dar
um exemplo atual: nós aprovamos aqui uma medida
provisória autorizando a implantação do trem bala no
trecho São Paulo-Rio. Necessário? Sim, é necessário.
Agora será que não haveria outras prioridades a serem
atendidas na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste
que pudessem minimizar essa diferença?
Um outro caso recente, aliás, denunciado ontem
pela Senadora Vanessa Grazziotin, é que o Governo
Federal pretende dar uma série de incentivos ﬁscais
para a instalação de uma fábrica chinesa em São
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Paulo, dando isenções que vão desde o PIS e a Coﬁns, redução do IPI, etc. Enquanto que, por exemplo,
essa fábrica poderia ser instalada no polo industrial
de Manaus, promovendo um equilíbrio regional adequado, ou numa outra cidade, num outro Estado do
Norte do País.
Não deixa de ser natural, por exemplo, que Estados como São Paulo, com 70 Deputados Federais,
Minas Gerais, com 53, e Rio de Janeiro, com 46 – só aí,
Senador Paim, nós podemos dizer que é praticamente
a metade da Câmara dos Deputados – exerçam um
lobby muito mais efetivo em prol dos seus interesses,
tanto no Executivo como no Legislativo, pelos Estados
detentores de apenas oito cadeiras na Câmara, como
é o caso do Estado de Roraima.
Só para ilustrar também o que aﬁrmo aqui, Senador Paim, está na Câmara, há muito tempo, um projeto
de lei autorizativo – portanto um projeto de lei que nem
obriga a data que o Governo Federal tem que fazer
–, instituindo um colégio militar em Boa Vista, capital
de Roraima, e em Rio Branco, Estado do Acre, hoje
governado pelo ex-Senador Tião Viana, que foi o Relator do projeto. E eu apresentei o projeto instituindo
o colégio militar em Boa Vista; o Senador Tião Viana,
como Relator, fez uma emenda acrescentando também
um no Acre. Geopoliticamente falando, geoestrategicamente falando, é perfeitamente justiﬁcável. E não se
vota até hoje na Câmara. Por quê? Porque realmente
não há essa visão constitucional, diria assim, de eliminar desigualdades regionais, sequer no que tange
à geoestratégia do País na questão da formação dos
militares.
Outro projeto meu, um decreto legislativo também
dando a autorização para uma construção de uma usina hidrelétrica na região do Cotingo, no meu Estado,
também até hoje não aprovado, com sucessivas manobras e postergações na Câmara dos Deputados. E
soma-se a isso o poder dos lobbies dos grandes Estados do Brasil junto ao Poder Executivo, que manobra
a sua maioria e não aprova os projetos que são do
interesse das regiões mais pobres.
A consequência é óbvia: menos recursos públicos, menos investimentos governamentais são direcionados para as Unidades da Federação, que, ao
menos em tese, seriam as mais necessitadas desse
tipo de apoio.
Como diz aquela música: os pobres vão ﬁcando
cada vez mais pobres, os ricos ﬁcando cada vez mais
ricos, porque, se há investimento cada vez maior nos
Estados já ricos e, cada vez menor nos Estados mais
pobres, essa equação não se inverterá nunca. E o que
é pior, é uma miopia política, Senador Paim, porque se
investe mais nos Estados ricos, que teoricamente exer-
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cem sobre as populações pobres, os Estados pobres,
o atrativo para irem para lá. Então, há uma migração
maciça do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, até
de proﬁssionais de nível superior para trabalharem naquelas regiões. Com isso, as demandas sociais nessas
regiões são maiores. Daí as mazelas a que assistimos
nos grandes Estados da Federação.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço um apelo à Presidente Dilma Rousseff, que
tanta sensibilidade tem demonstrado no exercício de
sua elevada função, para que olhe com redobrado carinho os elos mais fracos da Federação. É realmente
lamentável que isso ainda continue.
Eu fui constituinte, fomos constituintes, e na Constituição de 88, que nós elaboramos e foi promulgada,
além de consagrar entre seus princípios fundamentais,
no Título I, o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, volta ao tema mais à frente, ao tratar dos orçamentos da União.
Dispõe o art. 165, em seu § 7º, que o orçamento
ﬁscal referente aos poderes da União, seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, diz textualmente, terá entre suas funções a
de reduzir desigualdades interregionais.
Então o Governo Federal vem descumprindo dispositivos constitucionais.
Eu até acho que este pronunciamento que faço
hoje, depois de algum tempo no Legislativo, nos leva
a pensar: temos, então, que judicializar essa questão
também, porque não é possível que o Governo Federal não cumpra a Constituição e o Poder Legislativo
seja conivente e até haja no sentido de não cumprir e
essas desigualdades continuem.
Diz mais o § 7º do art. 165, estende essa função de reduzir as desigualdades interregionais ao
orçamento de investimentos das empresas em que
a União, direta ou indiretamente, detenha maioria do
capital social com direito a voto.
Não conheço, Senador Paim, nenhuma dessas
empresas que tenham dado preferência a investimentos na Região Norte, por exemplo.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, temos à mão
os instrumentos necessários. A própria Constituição,
ao mesmo tempo em que nos coloca uma obrigação,
a de reduzir as desigualdades regionais, indica também os mecanismos por meio dos quais poderemos
cumpri-la.
Se todos sonhamos, muito apropriadamente, com
um Brasil mais justo, mais equânime, mais equilibrado,
se todos sonhamos com uma pátria que ofereça a cada
um de seus cidadãos e cidadãs as mesmas garantias
básicas e as mesmas oportunidades, esse resultado
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somente será obtido se reduzirmos, com a urgência
que se faz necessária, as brutais diferenças entre as
regiões mais ricas e as regiões mais pobres do País,
entre os Estados econômica e politicamente mais fortes
e aqueles que ainda lutam por um lugar ao sol.
Quero deixar este pronunciamento, nesta manhã
de sexta-feira, para a reﬂexão do Senado Federal primeira e primordialmente, porque aqui representamos
os Estados, somos responsáveis pelo equilíbrio da
Federação, e para a Presidente Dilma, que começa
um Governo em que estabelece como prioridade justamente erradicar a miséria.
Ora, Senador Paim, erradicar a miséria aonde?
No Brasil todo? E miséria no sentido amplo passa pela
eliminação das desigualdades regionais, senão, em
imensas regiões como Norte e Nordeste, a miséria
será apenas minimizada, já que não há investimento
na geração de empregos, na qualiﬁcação da mão-deobra.
Infelizmente, citei aqui o exemplo do trem-bala e
da fábrica de tablets chinesa que deve ser instalada
em São Paulo, mas inúmeros outros investimentos
de grande porte são feitos nessas regiões mais ricas,
notadamente nestes três Estados: São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas, pelo poder econômico e pelo poder
político que têm.
Se não olharmos para os mais fracos elos da Federação, não teremos uma Federação equilibrada. E
cabe ao Senado realmente zelar por isso, porque na
Câmara, embora estranhemos, é compreensível que
Deputados dos Estados mais ricos lutem para ter mais
apoio e investimentos, como de fato vêm tendo.
Eu espero realmente que a Presidente Dilma
possa reverter essa questão e que o Congresso Nacional, traduzindo claramente, a Câmara e o Senado,
mude de postura.
Vou promover uma conversa entre os Senadores
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para que nós
possamos ter uma postura mais pró-ativa em defesa
dessas regiões mais pobres do Brasil.
Quero agradecer, Senador Paim, o tempo que
me foi concedido.
Encerro o meu pronunciamento fazendo este apelo para a reﬂexão e providências a ﬁm de eliminarmos
as desigualdades regionais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti
pelo seu pronunciamento.
Se V. Exª puder presidir nos ajuda.
Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti,
mais uma vez, a quem passo a Presidência dos trabalhos.
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O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra neste momento ao Senador
Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, inicialmente quero agradecer ao Senador Rodrigo Rollemberg, que me cedeu
a vez por um compromisso que tenho, daqui a pouco,
no Ministério do Meio Ambiente, pedindo desculpas
porque, dependendo da hora em que ele falar, não
estarei aqui. Gostaria muito de debater, porque vou
falar sobre o mesmo assunto que, a meu ver, deve
dominar as discussões nesta Casa nas próximas semanas ou talvez meses, que é o problema da reforma
política tão esperada.
Senador Rodrigo Rollemberg, preparei um texto
que estou distribuindo à sociedade civil em geral, nas
universidades, nas casas das pessoas e, obviamente,
aos Parlamentares que estão diretamente envolvidos
na reforma política, já que não estou na comissão especíﬁca.
O que eu creio que tem de diferente nesse texto
em relação às outras falas sobre reforma política, o que
eu creio que tem de diferente é que tentei fazer uma
reforma política e não uma reforma eleitoral apenas.
Uma reforma, portanto, que tem cinco capítulos e não
um só, eleitoral.
O primeiro, é claro, e o que interessa mais a todo
mundo é o capítulo da reforma eleitoral, em que trato, é claro, do voto: se é por lista ou não. Eu defendo,
Senador Mozarildo, que o voto em lista é importante
para fortalecer os partidos, mas não pode tirar poder
do eleitor.
A proposta que faço, que exige uma análise técnica da caixinha onde a gente vota, é que o eleitor
aperte o nome do partido que ele quer, mas aí apareça a lista dos candidatos desse partido em ordem
alfabética ou por sorteio, e não pela escolha dos dirigentes. Nesse momento, o eleitor escolhe quem ele
quer daquele partido.
Eu defendo que temos que ter sim um ﬁnanciamento que elimine essa coisa horrível não só da corrupção, do caixa dois, mas também do poder econômico, dizendo de antemão quem serão os próximos
parlamentares, que serão, quase sempre, os que têm
mais dinheiro de campanha. Só que, antes do fundo
público de campanha, eu defendo uma radical redução
no custo da campanha.
O setor público, o contribuinte – você que está me
ouvindo – pagar o fundo público com os gastos atuais
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é um equívoco. Nós temos que reduzir. Por exemplo,
o programa eleitoral é mais marketing do que exposição de ideias. Vamos fazer um horário eleitoral com a
presença do candidato. Se não ao vivo, gravado, mas
sem todo esse custo imenso dos marketings.
Eu defendo que o fundo público possa ser de
duas formas: voluntário – é público porque é de todo
mundo, mas cada um diz quanto quer colocar, desde
que empresas não possam participar – ou que seja
público do Estado brasileiro. Eu não vejo problema.
Alguns reclamam, mas nós pagamos a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é cara – e tem que ser. Mas
essa Justiça Eleitoral, ninguém pensa em privatizar.
Se a gente não privatiza a Justiça Eleitoral, como é
que privatiza a campanha? Então, isso justiﬁcaria o
fundo público.
Eu defendo a possibilidade de perda do mandato,
imediatamente, daqueles que não cumprirem essas
regras de ﬁnanciamento.
Agora, no que se refere ao tipo de voto, eu proponho que o voto municipal seja todo distritalizado. Creio
que essa é uma posição do Senador Rodrigo também,
ou outra com que nós concordamos aqui. Para eleger
um vereador, não tem problema que o voto seja distrital, porque a campanha para vereador não é ideologizada, diferente para Deputado Estadual, Federal
ou Senador. Então, pode ser distrital. Todo, Senador
Eurípedes, todo vereador eleito por distrito.
No que se refere aos Deputados, eu defendo que
uma parte dos Deputados Estaduais seja eleita pelo
voto distrital e outra parte pelo voto estadual, que é
um distrital misto.
No que se refere ao Deputado Federal, eu defendo que haja 40% dos Deputados Federais eleitos
por distrito naquele Estado, que 50% dos Deputados
Federais sejam eleitos pelo seu Estado e 10% sejam
eleitos pelo voto nacional – Deputado Federal eleito
nacionalmente.
Essa é uma maneira de você trazer para a Câmara
Federal os grandes nomes do País, pessoas que, às
vezes, não conseguem o voto na sua base porque adquiriram uma dimensão muito grande. Vou citar aqui o
nome de Ulysses Guimarães, que, em certo momento,
corria o risco de não ganhar a eleição em São Paulo.
Os presidentes de partido, certamente, teriam uma
chance de virar Deputados Federais.
Eu defendo o ﬁm da reeleição para os cargos
executivos, mas também a proibição de reeleição consecutiva para qualquer cargo.
É a maneira de quebrar a proﬁssionalização da
política. Um Deputado pode ser eleito uma vez e ser
reeleito uma vez, não outra vez. Ele pode continuar na
política? Pode, se candidato a vereador, a governador,
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a outras funções. E, daí a quatro anos, pode outra vez
ser candidato a Deputado Federal ou Estadual, ou a
vereador e também ao Senado.
Nós, com isso, perdemos grandes nomes. Eu
cito Pedro Simon; eu cito Paulo Paim, que já estão
aqui há mais de dois mandatos. Mas acho que eles
seriam ainda maiores se, nesses três, quatro mandatos, eles tivessem passado um período com outros
cargos, fora daqui, até para descobrir que existe vida
fora do Congresso.
Defendo, sim, e a Comissão adotou, a possibilidade da candidatura avulsa. Não vejo por que proibir
uma pessoa de ser candidata porque não quer ser de
nenhum dos partidos que estão aí, desde que ela tenha um número substancial de pessoas dando apoio.
Eu defendo o direito de se desligar do partido, porque
nossos partidos, muitas vezes, traem a nós, candidatos. Agora, quem se desligar de um partido não pode
entrar em outro, ﬁcará até o ﬁm do mandato na mesma situação de independente. Portanto, vai ter muita
diﬁculdade em se reeleger, porque só poderia ser candidato avulso; não poderia ser candidato por nenhum
partido na eleição seguinte.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB - DF) –
Senador Cristovam, V. Exª me concede um aparte?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT - DF)
– Senador Rodrigo.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB - DF) –
Quero cumprimentar V. Exª pelo seu pronunciamento,
sempre trazendo novidades, inovando nas suas idéias.
Mas quero discordar de algumas das sugestões que
V. Exª apresenta. Eu terei a oportunidade de ocupar a
tribuna, em seguida, para falar da proposta de emenda
à Constituição, que começou a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável
do Senador Lindbergh, de minha autoria, que reduz o
número de assinaturas para os projetos de iniciativa
popular. Estou dizendo isso porque tenho muita diﬁculdade de aprovar qualquer medida que restrinja ou que
reduza a vontade do eleitor. Entendo que a proibição,
por exemplo, de mais de uma reeleição para cargos
legislativos, parece-me uma redução da vontade do
eleitor. V. Exª deu o exemplo de dois Senadores brilhantes - o Senador Pedro Simon e Paulo Paim, como
também o Senador Antonio Carlos Valadares - que, se
tivéssemos a vigência de uma lei como essa, não poderiam voltar a representar os seus Estados. Entendo
que quem tem de deﬁnir se o parlamentar deve ou não
continuar representando a população daquele estado ou aquele estado é a população, pelo voto. Então,
eu não estou convencido de que essa seria uma boa
medida. Também tenho diﬁculdade de apoiar o voto
distrital, ainda que seja o voto distrital misto, mesmo
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em Municípios. É importante ressaltar que temos Municípios com características de cidades muito grandes, maiores do que alguns Estados, como é o caso
do Município de São Paulo e do Município do Rio de
Janeiro. O voto distrital, no meu entendimento, produz
uma distorção na representação popular, porque diﬁculta a participação das minorias. A gente sabe que o
processo político é muito dinâmico. Muitas vezes, uma
tendência, uma corrente que é minoria, hoje, pode se
transformar em majoritária, no futuro, com a evolução
e transformação da sociedade. Eu entendo que o voto
proporcional representa, proporcionalmente, todos os
setores e segmentos existentes na sociedade, portanto
o considero mais apropriado para a representação. Mas
ouço com muita atenção o pronunciamento de V. Exª,
saudando-o pelas inovações que traz ao debate.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador Rodrigo, acho que o bom é quando as
pessoas discordam. Esta Casa deveria ser cheia dessas discordâncias, até para que a gente aprenda e se
corrija, ou compre a briga e continue defendendo.
Eu continuo defendendo que o voto distrital misto,
ou seja, uma parte eleita pelo distrito, permite aproximar o candidato do eleitor e guarda o Deputado eleito
proporcionalmente para as grandes causas daquele
Estado. Eu combino os dois. Mas é um assunto, de
fato, para ser debatido.
Apoio totalmente a sua proposta de reduzir o
número de assinaturas – e está aqui também – para
que os trâmites dos projetos de lei iniciados na população possam ser bem mais rápidos. Então, creio que
nós podemos continuar debatendo e não há nenhum
problema.
Quanto à reeleição consecutiva, tenho a impressão de que a gente perde alguns, mas também se livra
de muitos, quando não permitimos que ﬁquem por mais
de dois mandatos. Além disso, é bom, para a experiência de quem está com um mandato, ser obrigado
a buscar outro mandato, em outra Casa, ou até ﬁcar
fora da política. O ideal é que cada um de nós tivesse
de ﬁcar um tempo fora da política, ao longo da nossa
vida útil, voltando às suas funções, para não perder
a proﬁssão, como muitas vezes acontece. Mas é um
assunto para se debater.
Eu defendo que a corrupção de políticos seja
tratada como crime hediondo. Também defendo o impedimento de alianças para cargos majoritários no primeiro turno. Essas alianças, no primeiro turno, fazem
com que haja partidos de aluguel. Se todo partido for
obrigado a lançar candidato para prefeito, governador
e Presidente, a gente vai ter uma redução natural no
número de partidos.

479

Maio de 2011

Nós temos que limitar a publicidade governamental.
É uma vergonha que, com o dinheiro do eleitor, do
contribuinte, o partido no governo gaste um dinheirão
para divulgar suas obras. Ele tem que divulgar campanhas sociais: as “gotinhas”, campanhas educativas,
mas divulgar as suas obras com o dinheiro público é
campanha eleitoral, sim, o que estão fazendo, já visando a próxima eleição.
Eu defendo - e esse é um assunto que me tira
muito voto -, eu defendo que a omissão do eleitor seja
punida, ou seja, vamos falar com clareza: que o voto
continue obrigatório. Porque eu vejo o processo eleitoral não só com um direito, mas como obrigação. Eu
vejo não só como ato político, mas também como ato
pedagógico. Se o voto ﬁca livre, não vamos ter mais
de 30% votando, ou 40%, ou 50%, como nos outros
países, mas pior: não vamos ter mais de 10 ou 20
prestando atenção.
Uma das coisas boas da campanha eleitoral é
o envolvimento das crianças reconhecendo os candidatos. É porque é obrigatório; é porque faz com que
elas se interessem. Eu acho que deve ser. Só que eu
creio que, em vez de pagar em dinheiro, o eleitor que
não votasse deveria ser obrigado a ﬁcar uns cinco
dias assistindo aula sobre ética, política e democracia,
como fazemos hoje com quem tem muita penalidade
no trânsito.
Eu defendo que o eleitor possa cassar candidatos já eleitos, desde que não seja ele, mas que, com
um grande número de abaixo-assinados, pedindo revisão do mandato, a Justiça possa, sim, abrir um processo contra.
Eu defendo que, a cada seis meses, o eleito tenha
que fazer uma assembléia, convocada pelos jornais,
com os eleitores, e não só os seus eleitores, todos
aqueles que tiveram títulos de eleitor, para que ele vá
lá se expor, ouvir as críticas. Isso do ponto de vista que
chamo eleitoral. Do ponto de vista legislativo que é a
grande crítica. Esta semana aqui tivemos bons debates não sobre a refundação do Congresso, mas sobre
a reaﬁrmação do Congresso, que hoje não existe. Dos
80% de medidas provisórias, 5% sai da Justiça e só
ﬁcamos com 5% das leis. Que as sessões ordinárias
sejam de segunda a sexta, durante três semanas por
mês. Na última semana, cada parlamentar vai para as
suas bases. Esse é uma forma de conviver, participar,
parlamentar. Quando começamos a encontrar um caminho, todo mundo se afasta; e nós todos - não vamos
fazer diferença, que há uns que fazem e outros, não -,
nós todos, uns mais, outros menos, mas nós todos.
O ﬁm do recesso parlamentar. Ficamos apenas
com férias, como todo mundo.

480

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A criação de uma comissão parlamentar de inquérito permanente. É ruim, a cada vez que surge um
fato, a gente ter que criar uma nova comissão. Às vezes, essa comissão é fruto de barganhas. Vamos ter
uma comissão escolhida com muito rigor e, toda vez
que houver um fato errado por aí, essa comissão já
se reúne.
O ﬁm do voto secreto e do voto por liderança.
Já é quase um consenso acabar com o voto secreto
aqui, mas me incomoda profundamente ver as coisas
aprovadas aqui quando dizem “quem estiver de acordo ﬁque sentado” ou então quando se diz “as lideranças ﬁcaram de acordo, e foi aprovado”. Quanta coisa
foi aprovada aqui em meu nome sem nem perceber.
Todo mundo tem que saber em que cada parlamentar
votou a cada vez.
Eu creio – e o Senador Rodrigo vai estar de
acordo – que a gente precisa adotar rotinas de votação com consultas populares pelos modernos meios
de tecnologia. Não é dizer que o voto de uma lei será
feito pela Internet, mas eu creio que, na hora de votar
qualquer coisa aqui, a Mesa deveria dizer: “Tal assunto foi pesquisado, e a resposta do eleitor foi tal; 80% é
contra esse projeto”. No entanto, a gente teria o direito de votar a favor, porque o eleitor tem uma visão de
curto prazo, e o papel do parlamentar é olhar a longo
prazo. Mas que se saiba que se está votando contra a
opinião pública, quando for preciso.
A facilidade para iniciativas e processamento
de legislação participativa. Redução do número de
assinaturas de eleitores para dar início ao processo
legislativo. Isso aqui é apenas uma ideia. No caso do
Senador Rodrigo já é um projeto de lei, e eu o parabenizo por estar fazendo isso.
Fim da verba indenizatória e garantia, sim,... Temos que reconhecer que os parlamentares de fora de
Brasília precisam de ter alojamento aqui. Os daqui, não,
mas os de fora precisam. Então, garantia de moradia
para parlamentares que não sejam do Distrito Federal.
Isso resolve dois capítulos.
Quero falar ainda, se houver tempo, do Executivo, do Judiciário e do cultural, mas o Senador Rodrigo
pediu a palavra outra vez.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Mais uma vez, prezado Senador Cristovam, quero
cumprimentá-lo pela iniciativa, pela defesa da ampliação dos instrumentos de participação popular e registrar que, coerente com o meu pensamento de que nós
devemos sempre caminhar no sentido de ampliar os
instrumentos de participação popular, terei oportunidade
de falar sobre isso na tribuna. Mas eu gostaria de ouvir
os comentários de V. Exª, porque eu também reapresentei – já tinha apresentado na Câmara e apresentei
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agora no Senado – uma proposta de emenda à Constituição que prevê a eleição direta para os administradores regionais. Quero registrar e vou reiterar da tribuna
que não tenho o objetivo de criar Município – sei que
isso é proibido na Constituição para o Distrito Federal,
que é uma unidade indivisível – nem de criar Câmara
de Vereadores nem de aumentar despesa, mas apenas ampliar os instrumentos de participação popular.
A gente percebe que esse fato está se repetindo no
atual Governo – Governo que eu apoio –, em que muitos administradores regionais em algumas cidades do
Distrito Federal sequer moram nas cidades. Portanto,
eu vou apresentar e quero discorrer um pouco sobre
isso. Já apresentei a Proposta de Emenda à Constituição que prevê a eleição direta dos administradores
regionais do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Quando o senhor disse “eu também apresentei”,
pode-se interpretar de duas maneiras: “eu também”,
porque o senhor já falou de outra, ou “eu também”,
como se outro tivesse apresentado isso. Na verdade,
o senhor foi o único que apresentou isso, e eu sou favorável. Sou favorável, sim, a que haja essa consulta
ao eleitorado, que eleição é uma palavra para saber
quem vai ser o administrador.
Fui governador e cheguei a pensar nisso, tentei
pensar nisso. As forças que faziam o governo foram
contrárias, porque, de fato, naquele momento havia
uma força tão grande na oposição, inclusive de dinheiro,
que se chegou à conclusão de que eles comprariam
todos os processos eleitorais. Mas foi um erro meu,
como governador, não ter enfrentado isso, mesmo que
perdesse as eleições em todas as administrações, em
todas as cidades. Tem todo o meu apoio para isso.
No que se refere ao Executivo, Senador, eu proponho uma coisa: a perda do mandato do parlamentar
nomeado para cargo de ministro ou secretário de Estado ou secretário de uma cidade. Quando o Presidente
nomeia o ministro – e isso aconteceu comigo – e ele não
renuncia, passa a ter um voto aqui dentro, porque ele
pode tirar o suplente. O mesmo com o prefeito. Quando o prefeito nomeia um secretário, ele tem um voto
garantido para ele na Câmara de Vereadores, porque,
qualquer coisa, ele devolve o secretário dele.
Quer ser ministro, quer ser secretário, renuncie. O
suplente assume. É assim em muitos lugares. O Presidente do Banco Central, Meirelles, teve que renunciar
ao mandato recém-conquistado para ser Presidente
do Banco Central. Por que o Ministro da Fazendo não
precisa renunciar?
Então isso não é novidade. Isso é assim em muitos países, muitos. Eu diria que na maioria.
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Obrigatoriedade de governador, de prefeito, de
presidente cumprirem seus mandatos até o ﬁnal. É ruim
esse assunto que o governador renuncie faltando 6
meses para a eleição. Continua com toda a inﬂuência
da máquina e é candidato. Tem que ﬁcar até o ﬁnal do
mandato. Fica 4 anos sem mandato. A gente tem que
acabar com essa ideia de que mandato tem que ter a
vida inteira. Então, ele não pode ser candidato.
Mandato e seleção para Presidente do Banco
Central. Eu defendo que o Presidente do Banco Central tenha mandato e que a seleção seja feita com a
participação mais intensiva do Senado.
Limite no uso de medidas provisórias: isso a comissão está trabalhando bem.
Voto de desconﬁança a ministro: sei que isso é
sobretudo em sistemas parlamentaristas. Mas por que
não o voto de desconﬁança feito pelo Congresso quando o ministro não merece a conﬁança do Congresso
e, portanto, não deve continuar ministro, mesmo que
tenha o apoio do presidente? Então, a possibilidade
de voto de desconﬁança de ministro dará força ao
Congresso.
Comparecimento do Presidente ao plenário do
Congresso todo ano para ler sua mensagem. Essa é
proposta do Senador Suplicy. O Senador Suplicy tem
essa proposta correndo. Hoje, o Presidente só precisa
vir aqui no primeiro ano.
No Judiciário são apenas duas medidas. Eu acho
que a indicação de ministro para o Supremo como é
hoje não é correta. O Presidente escolhe o ministro, é
ele quem escolhe, e a gente faz de conta que sabatina.
A máxima sabatina aqui durou três ou quatro horas.
Nos Estados Unidos algumas sabatinas já duraram sete
meses. Mas para mim a maneira certa não é essa; é o
presidente enviar três nomes, e o Congresso escolher
um. Aí, sim, a sabatina vai pegar fogo. Aí, sim, a gente
vai levar a sério a escolha de ministro.
Do ponto de vista cultural, Senador Mozarildo
– e desculpe tomar tanto tempo –, creio que a gente
tem que levar em conta, Senador Rodrigo, que não
há reforma política completa se não houver mudança
cultural na cabeça dos brasileiros. Por isso, o ﬁm do
analfabetismo tem que ser ponto de honra da reforma
política. Quatorze milhões de eleitores não sabem ler;
isso diﬁculta o processo político.
Eu creio que uma revolução educacional neste País faz parte da reforma política, mas também
faz parte da reforma política, por exemplo – isso os
neurolinguistas explicam bem –, os nomes que nós
temos. Quando uma pessoa acorda de manhã e diz
“hoje eu vou votar para escolher um deputado”, ela já
diz com raiva. Ela poderia dizer ”hoje eu vou escolher
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o meu representante na Câmara dos Deputados”. É
outra coisa.
Mais uma vez, não estou inventando nada. Nos
Estados Unidos não se chama deputado. A expressão
deputy, do inglês, quer dizer “sub”; deputy secretary é o
subsecretário. Lá há os representantes do povo na Câmara. E senador deveria ser chamado representante do
Estado. Deputado não sei o que signiﬁca, mas senador
signiﬁca velho. Aqui há gente jovem, como o Senador
Rodrigo. Por que a gente não denomina representante
do Estado? Pode até combinar – senador representante
do Estado, deputado representante do Estado –, mas
é preciso criar isso na cabeça das pessoas.
Eu não vejo uma reforma política séria se a gente
não ﬁzer a chamada Comissão da Verdade para saber o que aconteceu nos 21 anos de ditadura militar.
Faz parte da reforma política a Comissão da Verdade;
faz parte simpliﬁcar os códigos civis; faz parte o povo
saber como o Orçamento público é deﬁnido; faz parte
envolver a sociedade, especialmente a juventude, no
processo político.
Defendo, a propósito, outra coisa que me tira
muitos votos: eu defendo o serviço militar obrigatório
no Brasil. Faz bem à juventude o serviço militar, sobretudo se a gente modiﬁcar o serviço militar, nele colocando a obrigatoriedade de adquirir um ofício, noções
de cidadania, de patriotismo. Durante meu tempo de
Governador, eu costumava visitar as prisões aqui, a
Papuda e mesmo as cadeias das delegacias. É raro
você ver um preso que fez o serviço militar. É verdade
que é uma questão de probabilidade, já que são poucos no Brasil os que fazem o serviço militar. No serviço
militar, você aprende disciplina, você arranja amigos,
você pode aprender um ofício.
Estou chegando ao ﬁnal. Agora, vou citar duas
que não estão nesta edição, sairão na próxima edição. Sinceramente, Senador Mozarildo, pode parecer
besteira, mas eu me sinto um Senador da República
e não um Senador Federal. Nós deveríamos chamar
esta Casa de Senado da República e a Câmara deveria ser a Câmara da República.
Em 1967, os militares inventaram de colocar no
Brasil o nome de República Federativa do Brasil. Isso
não existia. Durante 70 anos, o nome do Brasil foi Império do Brasil, depois foi Estados Unidos do Brasil.
Inventaram República Federativa do Brasil. República
Federativa é quando partes se juntam para fazer o país
– isso aconteceu na União Soviética, nos Estados Unidos –, mas no Brasil o todo é que tem parte. Nossos
Estados são partes do todo, não é o nosso todo que
é a soma das partes. Acho que a gente deveria voltar
ao nome – não voltar, porque ‘Estados Unidos’ também
não signiﬁcaria nada –, ao nosso nome República do
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Brasil. Isso nos dá uma totalidade, isso nos dá uma
unidade, isso faz com que cada um da gente aqui se
sinta participante do Brasil, representando um Estado, e não um representante de Estado participando
do Brasil. Vale o mesmo para o Deputado. A Câmara
deveria ser a Câmara da República, ainda que, para
muitos, isso tudo possa parecer tolice.
Finalmente, algumas medidas moralizadoras. Divulgação, em tempo real, de todos os gastos de cada
Parlamentar, inclusive seus salários e a soma dos salários do pessoal de seu gabinete.
Colocar o salário de cada um pode ser uma intromissão, mas a soma não.
Todo eleito e ocupante de cargo de conﬁança
deverá passar, obrigatoriamente, pelo pente-ﬁno da
Receita Federal. Isso é até bom para a gente. A gente
ganharia uma assessoria gratuita para saber os erros
que cometeu, os que querem corrigir os seus erros,
na declaração do Imposto de Renda.
Considerar falta de decoro o eleito usar os serviços privados, em vez de se usar os serviços públicos.
De educação, já tem um projeto meu, mas acho que
de saúde a gente deveria ter a coragem também de
dizer isso. Eu não tive, não coloquei a saúde. Era uma
briga grande demais. Mas somos os zeladores da coisa
pública e nos protegemos na coisa privada. Temos que
ter coragem de mudar isso, embora a gente possa dar
um tempo para que isso aconteça.
Fim dos salários adicionais.
Eliminação do foro especial. Por que ter foro especial?
Eliminação do sigilo ﬁscal e bancário para todo
ocupante de cargo público eletivo ou nomeado em
cargo de conﬁança também. Mas aí se diz: “Mas um
empresário que não tem sigilo bancário entra com muita desvantagem.” Muito bem, então, não se candidate.
Ele diga: “O sigilo bancário é muito importante para a
minha atividade. Eu não vou ser político.” Mas, se quer
ser político, tem que perder essa situação.
Limitação dos reajustes de salários vinculando
com os salários de outras categorias.
Acabar com isto de que os corruptos aposentados mantêm a aposentadoria integral. Não faz sentido isso. Tem que ter o limite na aposentadoria que a
gente vê.
Finalmente, talvez a mais polêmica de todas as
propostas, uma medida provisória. Defendo que este
País está precisando de uma moratória partidária. Durante seis meses, quem quisesse poderia mudar de
partido e criar partido. Talvez seja preciso mais de seis
meses. Mas, hoje, os partidos que estão aí são uma
amarra que não correspondem ao sentimento das pessoas que estão nele. A prova é como? O Governo tem
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uma maioria, quando a gente fala em partidos, e essa
maioria se quebra quando vai lutar o Código Florestal,
porque o Código Florestal exige posições ideológicas
e interesses ﬁnanceiros. Aí se divide tudo.
A gente precisa fazer com que nossos partidos
sejam refundados. Todos eles, não faço exclusão. Nisso, é preciso que aqueles que aqui estão tenham um
tempo para formar novos partidos, mudar de partidos,
com bases ideológicas.
Sr. Presidente, creio que deu para ler praticamente tudo dessa cartilha que tenho distribuído, tenho debatido. Tenho escutado muitas críticas, como as construtivas recebidas pelo Senador Rodrigo Rollemberg.
Coloquei no meu twitter, no blog, no site para provocar
um debate, inclusive dessas ideias que podem parecer ingênuas, de mudança de nome, mas que a longo
prazo têm um efeito muito importante, do mesmo jeito
que teve um efeito trágico a mudança do nome Bolsa
Escola para Bolsa Família. A mãe que recebia a bolsa escola pensava: eu recebo bolsa escola, porque
meu ﬁlho estuda. A que recebe Bolsa Família pensa:
eu recebo essa bolsa, porque minha família é pobre.
Isso provoca uma revolução mental, que foi negativa
no caso da Bolsa Família. E eu acho que podemos fazer algumas que venham a ser positivas, para fazer a
recuperação da política brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo.
Era isso que eu tinha para colocar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Concedo a palavra, neste momento, ao Senador
Rodrigo Rollemberg, do PSB, do Distrito Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
quero cumprimentar o Senador Cristovam Buarque pelo
seu pronunciamento, que traz aqui um debate sobre
vários pontos da reforma política, alguns com os quais
concordo, outros dos quais discordo.
Quero registrar que, no meu entendimento, o
fundamental, nessa reforma política, é a ampliação
dos instrumentos de participação popular. Entendo –
e, por isso, participo da Frente Parlamentar pela Reforma Política – que, se não houver uma participação
política efetiva do conjunto da população, não teremos
uma reforma política profunda, uma reforma política
que efetivamente altere o sistema político e eleitoral
brasileiro. Digo isso, porque todos os Deputados e todos os Senadores que se elegeram o ﬁzeram por esse
sistema político. Portanto, é claro que a tendência natural é a de manutenção desse sistema.
Apresentei duas propostas coerentes com o meu
pensamento de ampliar os instrumentos de participa-
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ção popular e gostaria de dialogar com a população,
neste momento, a respeito desse projeto.
Primeiro, é uma proposta de emenda à Constituição que começou a ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça, nesta semana, que teve o parecer
favorável do Senador Lindbergh, que reduz o número
de assinaturas para os projetos de iniciativa popular.
Estou absolutamente convencido de que essa proposta
signiﬁca um avanço no fortalecimento da democracia,
especialmente no momento em que vivemos o nosso
maior período de democracia da nossa história.
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que contradição.
Os partidos políticos no Brasil têm o monopólio
da representação política. V. Exª, Senador Mozarildo,
só está aqui porque é ﬁliado a um partido político, o
Senador Cristovam só está aqui porque é ﬁliado a
um partido político, o Senador Roberto Requião só
está aqui porque é ﬁliado a um partido político, assim
como qualquer deputado federal, qualquer deputado
estadual, qualquer vereador, qualquer prefeito e qualquer governador. Há uma necessidade, para disputar
um mandato, de estar ﬁliado a um partido político, o
que mostra a importância do partido político em nosso
sistema político eleitoral.
No entanto, hoje, para apresentar apenas um projeto de iniciativa popular há uma exigência muito maior
em número de assinaturas do que para a criação de
um partido. Hoje, para se criar um partido no Brasil, a
exigência é que se tenha 0,5% de assinaturas do número de votos válidos da última eleição para deputado
federal e que essas assinaturas estejam distribuídas
em pelo menos nove Estados, com pelo menos 0,1%
de eleitores por Estado. Ora, isso dá, em função dos
números da nossa última eleição, em torno de 490 mil
assinaturas para a criação de um novo partido político,
a exemplo do que vem sendo feito agora, liderado pelo
Prefeito Kassab, com o PSD.
Para apresentar um projeto de iniciativa popular,
que foi um avanço trazido pela Constituição de 1988 –
e queremos aqui registrar esse avanço –, é necessário
1% de assinaturas, tendo como base o número total
de eleitores do País. Ou seja, além de exigir o dobro
do percentual exigido para a criação de um partido
político, tem como base não o número de eleitores da
última eleição, mas o total de eleitores inscritos nacionalmente, o que faz com que a exigência seja de
1,3 milhão de assinaturas para a apresentação de um
projeto de iniciativa popular.
Então, apresentamos uma proposta de emenda
à Constituição, Senador Mozarildo, que adota os mesmos critérios utilizados para a criação de um partido
para os projetos de iniciativa popular. Mas fazemos
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algumas outras inovações. Propomos que, da mesma
forma que a população pode apresentar um projeto de
lei ordinária, ela possa também apresentar uma proposta de emenda à Constituição, que será analisada
pela Câmara e pelo Senado, em dois turnos, exigindo
três quintos dos votos, como acontece com qualquer
projeto de iniciativa de qualquer parlamentar, que tem
que ter o apoio de pelo menos um terço da Casa, mas
que coloca a decisão ﬁnal para o Senado e para a Câmara, exigindo o mesmo quórum especial, exigindo a
votação em dois turnos, e dá também a oportunidade
de a população se organizar, se mobilizar para apresentar uma proposta de emenda à Constituição.
O Senador Lindbergh apresentou uma emenda que considero razoável, adotando, para o caso de
propostas de emenda à Constituição, um número de
assinaturas um pouco maior do que para apresentação de projetos de lei ordinária. Ele propõe 0,7%,
quando, originalmente na nossa proposição, apresentamos 0,5%.
Ainda proponho outra novidade: o projeto de
iniciativa popular passaria a tramitar, em função até
do grande esforço de mobilização da população para
apresentá-lo, em regime de urgência, salvo se houver
deliberação em contrário do Plenário da Câmara ou
do Plenário do Senado, mais uma vez colocando a
decisão deﬁnitiva nas mãos do Plenário da Câmara
ou do Plenário do Senado, mas dando a preferência
para os projetos de iniciativa popular.
Entendo que, até do ponto de vista pedagógico,
essas proposições convidam a população a participar
do debate político, a participar da vida política. E é importante ressaltar que as propostas de iniciativa popular contribuíram muito para aperfeiçoar, para melhorar,
para moralizar o sistema político brasileiro.
Lembro que são de iniciativa popular o projeto
que torna crime a captação ilícita de sufrágio, a compra
de voto, e também a tão debatida Lei da Ficha Limpa, que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, só produzirá efeitos completos a partir da eleição
de 2012, mas, pelo grande debate que produziu na
sociedade, já produziu efeitos políticos concretos já
nessa eleição.
Quero também registrar, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Parlamentares – estou vendo ali o nosso Eurípedes Camargo, suplente do Senador Cristovam, foi
Senador aqui nesta Casa –, que apresentei também,
eu e o Senador Eurípides, uma proposta de emenda
à Constituição que prevê a eleição direta para os administradores regionais no Distrito Federal. O Distrito
Federal é uma unidade indivisível, diferenciada, como
prevê a Constituição, e temos muito claro que nós não
podemos dividir o Distrito Federal em Municípios, e eu
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não proponho a divisão do Distrito Federal em Municípios, como não proponho a criação de câmara de
vereadores, como não proponho também qualquer
aumento de despesa.
Apenas proponho que, com o aprofundamento da
democracia – essa é uma tendência natural, inclusive
com a utilização dos meios de comunicação e informação, as tecnologias de comunicação e informação –,
nós tendemos a, num futuro próximo, fazer consultas
diretas, aceitar assinaturas digitais para projetos de
iniciativa popular. O que eu quero é ampliar os instrumentos de participação popular e fazer com que quem
escolha o administrador de Ceilândia, de Samambaia,
de Taguatinga, do Gama, de Planaltina, de Sobradinho,
do Guará, do Cruzeiro, enﬁm, de todas as regiões administrativas do Distrito Federal, seja a população.
Eu acho absolutamente lógico, absolutamente
legítimo que as pessoas que moram na cidade, que
vivem o dia a dia dos problemas da cidade, que não
são poucos – problemas na área de saúde, na área
de segurança, na área de transporte –, e que conhecem as pessoas da cidade, as lideranças da cidade,
a trajetória das pessoas da cidade, que elas tenham
o direito de escolher quem são as pessoas que vão
administrá-las. Mas aí as pessoas, alguns críticos da
proposta, levantam: – Mas as regiões administrativas
não têm autonomia ﬁnanceira, não têm autonomia política, como seria isso?
Eu digo que é claro que precisamos fazer um esforço para organizar a gestão, não é uma coisa simples,
mas é absolutamente factível. Mas digo que, ainda que
mantivéssemos – e vou fazer uma proposta diferente
– o atual sistema, em que as regiões administrativas
não têm autonomia política e econômica, ainda assim,
no meu entendimento, seria muito melhor, seria legítimo que a população escolhesse o seu administrador
regional e não que simplesmente houvesse a indicação feita pelo Governador, muitas vezes em função
das negociações políticas, refém de negociações políticas, da necessidade de fazer maiorias na Câmara
Legislativa, porque, muitas vezes, Senador Mozarildo,
o administrador regional serve mais ao Deputado que
o indicou do que ao conjunto da população.
Para quem estiver me ouvindo aqui, falo principalmente à população do Distrito Federal – tenho certeza de que a grande maioria vai concordar com esta
minha aﬁrmação –, informo que ainda, infelizmente,
na Capital da República – assim também seria onde
tivéssemos indicações similares –, grande parte dos
administradores regionais do Distrito Federal serve
mais ao padrinho político que o indicou do que ao
conjunto da população. Muitos são incapazes de tomar uma decisão sem ouvir... Recentemente houve a
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demissão do administrador regional de uma cidade
porque o Deputado que o indicou discordou da indicação de um assessor.
Temos que modiﬁcar essa prática, que continua
neste Governo e que, aliás, foi adotada em todos os
Governos do Distrito Federal, sem exceção, de os administradores regionais nomeados pelo Governador
poderem não morar nas cidades que administram. Estamos falando de cidades, Senador Mozarildo, como a
Ceilândia. Atualmente, o administrador mora lá, mas
já tivemos vários administradores regionais que não
moravam na cidade. Ceilândia é uma cidade com mais
de 400 mil, talvez 500 mil habitantes, que tem mais de
300 mil eleitores e está entre as cem maiores cidades
brasileiras. Como podemos admitir que uma pessoa
que não mora lá, que não conhece a cidade...
No Governo passado, houve cinco administradores na Ceilândia. Alguns deles, pelo menos três, não
moravam lá. Quando a pessoa começa a conhecer a
cidade, encerra-se o mandato e ela é trocada. Ou seja,
é impossível uma pessoa que não mora na cidade conhecê-la, com todas as suas implicações, com toda a
diversidade, com toda a complexidade.
Nós temos a repetição, em algumas cidades do
Distrito Federal, dessa prática. Alguns administradores
regionais sequer moram nas cidades.
Portanto, eu defendo e tenho a convicção de que,
em algum momento... Sei que esse não é um processo
fácil, que há um processo de convencimento... Fico muito satisfeito em saber que os três Senadores do Distrito
Federal apóiam essa proposta: o Senador Cristovam
acabou de declarar esse apoio, o Senador Gim Argello,
na semana passada, declarou esse apoio.
Eu não tenho dúvida de que nós caminhamos
para o processo de eleição direta dos administradores
regionais. Claro que há um processo de convencimento
dos Colegas Senadores, dos Colegas Deputados, há
uma necessidade de mobilização popular.
Eu já ﬁz algumas pesquisas, Senador Mozarildo,
que mostram que em torno de 80% da população do
Distrito Federal quer eleger o seu administrador regional, mas é claro que temos que fazer um esforço de
formulação sobre qual seria o melhor modelo de gestão dessas administrações regionais, uma vez que eu
defendo que elas não tenham câmara de vereadores,
que não haja aumento de despesa e que elas sejam
ﬁscalizadas, como são hoje, pela Câmara Legislativa
do Distrito Federal e pelo Tribunal de Contas.
Eu defendo que elas tenham uma autonomia
relativa. Por exemplo, que os recursos que são repassados para o Distrito Federal... O Distrito Federal tem
um orçamento constituído de transferências do Fundo
Constitucional, especialmente para as áreas de Segu-
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rança, Saúde e Educação, nós temos a arrecadação
dos impostos locais, do ICMS, do IPTU e de outras
taxas, e temos as transferências do Fundo de Participação dos Estados.
Eu defendo que essas transferências do Fundo
de Participação dos Estados sejam divididas proporcionalmente pela população para as diversas regiões
administrativas para que o administrador possa usar
o dinheiro para pequenas obras de manutenção da
cidade, do dia a dia da cidade.
Estou convencido de que nós precisamos aprofundar esse debate, porque entendo que a autonomia
política do Distrito Federal, conquistada na Constituição de 1988, está incompleta, e precisamos garantir
a eleição dos administradores regionais.
Isso vai propiciar, meu amigo Eurípedes, um debate permanente nas cidades sobre qual é o papel,
quais são as propostas que cada administrador, que
cada cidade tem para aquela cidade. E entendo que
ninguém melhor do que a própria população para decidir e para gerir os seus destinos.
Sr. Presidente, aproveitando a benevolência de V.
Exª, quero também registrar o dia histórico que vivemos ontem aqui, no Senado Federal, com uma manifestação muito expressiva de surdos de todo o Brasil.
Acho que havia mais de dois mil surdos ontem aqui,
no Senado, e na Câmara.
Houve uma audiência pública na Subcomissão
de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deﬁciência,
presidida pelo Senador Lindbergh Farias, com a participação muito expressiva do Senador Wellington Dias,
onde eles aﬁrmaram, em alto e bom som, que não
admitem que nenhuma política pública para pessoas
com deﬁciência, especiﬁcamente para os surdos, seja
construída no Brasil sem que elas sejam ouvidas, sem
receber as contribuições desse segmento, de pessoas
que vivem as diﬁculdades no seu dia a dia e, portanto,
sabem o que é melhor para si.
Essa questão é muito importante, Sr. Presidente,
porque nós temos que criar, no Brasil, cada vez mais
– e este é um dos grandes desaﬁos da nossa democracia –, os instrumentos da participação popular, os
instrumentos para escutar os segmentos interessados, porque, muitas vezes, erros são cometidos pelo
Governo não por má intenção, mas pela falta de uma
interlocução permanente, de uma interação, de ouvir
as pessoas interessadas no assunto, as famílias das
pessoas interessadas na construção de políticas públicas que sejam melhores para todos.
Reﬁro-me, por exemplo, às políticas de inclusão
desenvolvidas pelo Ministério da Educação em relação
às pessoas com deﬁciência.
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O MEC, por meio da Secretaria de Ensino Especial, vem defendendo a extinção das escolas especiais,
das escolas bilíngues destinadas aos surdos, das Apaes
e que todas as pessoas que são atendidas por essas
escolas sejam atendidas nas escolas regulares.
Olha, Sr. Presidente, a intenção é muito positiva.
Todos nós, todas as pessoas que participaram, todos
os surdos que participaram da audiência pública ontem
deixaram muito claro que ninguém é contra a reinclusão social nas escolas regulares, mas isso tem que ser
uma opção de cada um, até porque não temos condições hoje de acolher adequadamente as pessoas com
deﬁciência nas escolas regulares do País. Isso é uma
realidade. Nós não temos libras nas escolas regulares.
Os professores ainda não estão preparados. Então,
ao mesmo tempo em que o Estado deve oferecer a
alternativa das escolas regulares, o que é importante
e para o que devemos caminhar, nós não podemos
desativar aquelas escolas especiais que desenvolvem
um trabalho igualmente importante.
Eu sou testemunha do trabalho que a Apae desenvolve no Distrito Federal. Eu tive a oportunidade, a
felicidade de, como Secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e
Tecnologia, apoiar a Apae aqui em três centros – em
Sobradinho, no Plano Piloto e na Ceilândia – e sei o
que signiﬁca a Apae na qualiﬁcação proﬁssional, por
exemplo, de pessoas com Síndrome de Down. Sabemos da importância que várias escolas especiais
têm, inclusive do desempenho do Instituto Nacional
de Educação para Surdos.
Portanto, não podemos admitir isso. Acho que
há um equívoco na forma como o MEC está querendo
implementar a sua política inclusiva. Entendo que os
objetivos são os melhores possíveis, mas o MEC está
se equivocando por não chamar e não ouvir as contribuições dos segmentos interessados e que vivem os
seus problemas no dia a dia.
Hoje, está havendo uma grande caminhada em
Brasília, que vai se deslocar do Museu Nacional até a
frente do Palácio do Planalto, mas ontem tivemos uma
grande manifestação na Subcomissão de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deﬁciência.
Quero cumprimentar o Senador Lindbergh, um
Senador jovem, que vem para esta Casa com muita
vontade de renovação, com muito compromisso, e que
assumiu essa luta em defesa dos direitos das pessoas com deﬁciência. Tenho certeza que sua passagem
nesta Casa vai marcar, como marcou a do Senador
Flávio Arns, na defesa dessas pessoas, que precisam
ser incluídas de forma adequada.
Registro que o Brasil é um dos países mais desenvolvidos no que se refere à legislação para pessoas com
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deﬁciência. Nós tivemos a oportunidade, na legislatura
passada, quando eu estava na Câmara dos Deputados
– tive a honra de trabalhar com aﬁnco para isso –, de
aprovar a Convenção da ONU sobre os Direitos das
Pessoas com Deﬁciência, uma convenção que criou
novos paradigmas da relação do Estado, da relação da
Nação, da relação da sociedade com as pessoas com
deﬁciência, garantindo acessibilidade total.
E é muito importante que algumas reivindicações
apresentadas na subcomissão, que devemos levar à
direção do Senado, sejam também em relação ao Senado Federal, para ampliar os números de intérpretes
de Libras aqui no Senado Federal. Que a TV Senado
possa também transmitir toda a sua programação com
a tradução feita por intérpretes de Libras, para que possamos dar o exemplo e garantir acessibilidade total a
todos os cidadãos brasileiros, independentemente de
alguma deﬁciência eventual que possam ter.
Eram esses os registros que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na manhã
desta sexta-feira, aproveitando, mais uma vez, para
convidar todos os Srs. Senadores, Srªs Senadoras e
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toda a população que nos assiste e nos escuta, neste
momento, para a Agrobrasília, uma grande exposição
de tecnologia para agricultura e pecuária, que se está
realizando. É a quarta edição aqui no Distrito Federal.
Já é uma das maiores exposições tecnológicas do
Brasil. Parece-me que só perde para a Agrishow, em
Ribeirão Preto, e que mostra o que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia.
Nós teremos, hoje à tarde, uma audiência pública
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, quando discutiremos os avanços tecnológicos e a forma de
difundir essas novas tecnologias, de como fazer essas
tecnologias chegarem também ao pequeno produtor,
portanto, de como fortalecer as empresas de assistência técnica e extensão tecnológica no Distrito Federal,
no Centro-Oeste e em todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a presente sessão.
(Levanta-se a Sessão às 10 horas e 49
minutos.)
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