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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 28

19429

Ata da 84ª Sessão, não Deliberativa
em 27 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Geovani Borges e Mozarildo Cavalcanti.
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 18 minutos e encerra-se às 10 horas e 15 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF.159/2011/CAE
Brasília, 26 de maio de 2011
Assunto: Substituição de membros
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da
18ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 25 de maio, o Senador
Armando Monteiro foi designado membro suplente
da Subcomissão Temporária de Avaliação da Política
Fiscal em substituição ao Senador Aécio Neves, em
vaga cedida pelo PSDB.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O ofício lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 125/11-GLPSDB
Brasília, de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia
Vânia, para integrar, como suplente, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição ao
Senador Mário Couto.
Na oportunidade, renovo protesto de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência lembra às Senadoras e
aos Senadores que o Senado Federal está convocado para uma sessão especial a realizar-se no dia 30,
segunda-feira, às 11 horas, destinada a comemorar os
cento e dois anos do Ensino Técnico Proﬁssionalizante, nos termos do Requerimento nº 436, de 2011, do
Senador Paulo Paim e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 604 , DE 2011
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores informações a respeito das seguintes questões:
1) Quantas missões diplomáticas permanentes o Brasil tem e em quais países do mundo estão situadas?
2) Quantas missões diplomáticas temporárias o Brasil
tem e junto a quais países ou organismos internacionais elas atuam?
3) Quantas missões diplomáticas permanentes e temporárias foram abertas no período de 2003 a
2011 e junto a quais países ou organismos internacionais elas atuam?
4) Quais dessas missões são cumulativas e com quais
outros países vinculam-se?
5) Qual foi a performance, ano a ano, do comércio bilateral entre o Brasil e os países junto aos quais
essas missões foram abertas, desde sua criação
até o ano de 2011?
6) O eventual incremento do comércio bilateral é atribuído a quais ações ou gestões políticas especíﬁcas encampadas pelas missões brasileiras?
Especiﬁcar a atuação de cada missão diplomática
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aberta no período de 2003 a 2011 e sua inﬂuência
para a performance comercial brasileira.
7) Qual a agenda de cooperação bilateral desenvolvida pelas missões diplomáticas abertas entre
2003 e 2011 e qual a agenda futura?
8) Qual o orçamento geral de cada uma dessas missões temporárias e permanentes entre 2003 e
2011? Qual o gasto com pessoal em cada uma
dessas missões temporárias e permanentes
nesse período?
9) Qual o orçamento destinado pelo Ministério das
Relações Exteriores para o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior no período
de 2003 a 2011? Qual o critério de seleção dos
membros desse Conselho? Quais as conquistas
desse grupo para a melhoria das condições da
comunidade brasileira no exterior? Qual o relatório de atividades desse grupo?
10) Quantas viagens internacionais foram realizadas
pelos membros titulares e suplentes do Conselho no período de 2003 a 2011? Quais membros
viajaram em função do Conselho e para quais
países? Qual agenda de trabalho os membros
cumpriram em cada local?
11) A qual tipo de passagem aérea (primeira classe,
executiva ou econômica) os membros do Conselho têm direito e qual o valor da diária internacional a que tem direito?
12) Quais os critérios de seleção dos membros do
Conselho? Membros titulares e suplentes possuem os mesmos benefícios? Qual o custo médio de cada membro do Conselho para o país
no período de 2003 a 2011?
13) Os gastos das missões diplomáticas e do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior,
relativos ao período de 2003 a 2011, são integralmente divulgados no SIAFI? Caso negativo,
o que obsta o MRE de fazê-lo?
Justiﬁcação
A imprensa dá a saber que, em oito anos, foram
abertas 95 missões diplomáticas brasileiras de caráter
permanente, a maior parte delas em países com os
quais o Brasil mantém agendas políticas e comerciais
inexpressivas e de baixo potencial. Informa, ainda, que
o comércio entre o Brasil e os países junto aos quais
essas missões foram abertas decresceu acentuadamente desde sua abertura até o momento, aparentemente conﬁrmando o pouco potencial da cooperação
bilateral.
A revista Época, por sua vez, em reportagem
publicada em uma das edições de abril deste ano,
denuncia possível má administração de verbas do
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Ministério das Relações Exteriores por meio de seu
Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior (CRBE), acusado de estar debatendo assuntos
inócuos e irrelevantes para os interesses das comunidades brasileiras no exterior e de estar servindo de
pretexto para viagens internacionais dos membros,
pagas com dinheiro público.
O Parlamento tem o dever constitucional de supervisionar os atos do Poder Executivo, inclusive orçamentários, com vistas a garantir que o dinheiro público seja corretamente utilizado, à luz dos princípios
regentes do Direito Administrativo, como a eﬁciência
e a economicidade. O republicanismo aconselharia,
ainda, a justa dosagem entre as ambições políticas
brasileiras no exterior e sua capacidade orçamentária
para instrumentalizá-las, sem que, com isso, se sacriﬁcasse desnecessariamente outros interesses nacionais internos em razão de uma alocação imponderada
de dinheiro público.
Em um país no qual há insuﬁciência de verbas
para setores vitais como a educação e a saúde e cuja
máquina administrativa sofreu ao início do ano corte
orçamentário signiﬁcativo, não se pode admitir “caixas
pretas” orçamentárias ou expedientes pelos quais o
dinheiro público é usado para instrumentar objetivos
políticos que pouco melhoram as condições de vida da
população brasileira, quando não para ﬁns pessoais.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos
regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo
Cavalcanti, do nosso querido Estado de Roraima.
V. Exª dispõe do tempo na forma do Regimento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Geovani Borges, é uma
honra poder falar quando V. Exª preside a sessão. Nós
somos de dois Estados coirmãos, criados pela Constituição de 1988. Portanto, estando na Amazônia, V.
Exª é do Estado que, antigamente, tinha o ponto extremo do País – o Oiapoque – e eu sou de Roraima,
que agora tem o ponto extremo real do Brasil, que é
o Monte Caburaí.
Portanto, é uma honra muito grande falar neste
momento.
Senador Geovani, infelizmente, ou felizmente, o
tema que me traz à tribuna nesta sexta-feira é, mais

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

uma vez, denunciar o desgoverno que se instalou no
meu Estado em dezembro de 2007.
Nós ﬁzemos uma campanha, em 2006, em que
foi reeleito o Governador Ottomar Pinto – aliás, pela
quarta vez ele governou o Estado de Roraima. Ele tinha como seu vice o atual Governador José Júnior,
que nunca tinha ocupado cargo eletivo. Portanto, por
força do prestígio do Brigadeiro Ottomar, ele elegeuse Vice-Governador e, com o falecimento daquele, em
dezembro de 2007, assumiu o Governo de Roraima.
A partir de lá, Roraima passou a ser desgovernada, porque na verdade, como eu disse, nos elegemos
juntos e, logo que assumiu, como se diz no popular,
ele “botou as manguinhas de fora”, porque mostrou
que não tinha compromisso, realmente, de melhorar
o Estado, de governar de maneira decente o Estado,
de manter os compromissos e as alianças costuradas
pelo Governador Ottomar. A engenharia política, digamos, que foi montada pelo Governador Ottomar, ele
começou a desmanchar, até para poder fazer o estilo
de má administração que ele implantou.
Em julho de 2008, portanto sete meses depois
que ele assumiu, eu fui ter uma conversa com ele, já
que tínhamos um compromisso público, assumido em
palanque, de uma proposta para o Estado de Roraima,
e estávamos vendo que as ﬁlhas do ex-Governador
Ottomar e os aliados mais importantes estavam abandonando o barco, que já começava a fazer água.
Eu falei para ele, também, da preocupação eu
que tinha como roraimense, como homem nascido lá
no Estado, como homem que tem tudo o que tem no
Estado de Roraima, como uma pessoa que, inclusive,
abandonei o exercício da minha carreira de médico
para me dedicar à política, para fazer com que Roraima
deixasse de ser Território, como era o Amapá – e nós
trabalhamos juntos nisso na Constituinte –, o Estado
melhorasse e as pessoas pudessem viver melhor. Eu
disse para ele, inclusive, que, do jeito que estava se
delineando o governo dele, não só politicamente ele ia
ter um abandono total, como administrativamente ele
não ia conseguir fazer nada do que havia sido pregado
como plataforma política.
Sabe o que ele me disse, Senador Geovani? Inclusive, alertei-o de que poderíamos perder a eleição
de 2010, mas ele disse, assim mesmo: “Eu lamento
dizer isso para você, porque você é de Roraima, mas
aqui em Roraima só ganha eleição quem tem poder
e tem dinheiro”. Sete meses depois de ter assumido.
E ainda disse: “E eu tenho poder porque vou ser governador e assumi até dezembro de 2010. Portanto,
durante todo o período eleitoral, serei governador e já
tenho” – na época, julho de 2008 – “50 milhões para
gastar na minha campanha”.

Sábado 28

3

19431

Pois bem. A partir dali, cheguei à convicção de
que ele, realmente, não queria administrar o Estado
voltado para as pessoas, para o bem-estar das pessoas, preocupado com saúde, com educação, com
segurança, com desenvolvimento. Ficou claro que o
interesse dele era a sua reeleição a qualquer custo,
já que as pesquisas mostravam que ele não tinha a
menor chance de ganhar.
A partir daí, Senador Geovani, as coisas só foram
piorando. Uma sequência de atos ilícitos, já denunciados por mim aos órgãos de ﬁscalização, como, por
exemplo, dois atos motivaram que eu pedisse o impeachment dele à Assembleia Legislativa do Estado.
Em face da maioria que ele tinha, os impeachments
não foram concedidos. Mas o crime foi cometido. Primeiro, ele não repassou o duodécimo, que é aquela
parte que tem de ser repassada a cada mês para o
orçamento, que é recolhido pelo Poder Executivo para
o funcionamento dos Poderes Judiciário e Legislativo.
Isso é um crime de responsabilidade. Embora ele tenha
feito isso, a Assembleia houve por bem não abrir o processo de impeachment. Outro procedimento dele foi
a apropriação indébita dos recursos descontados dos
funcionários para o Instituto de Previdência do Estado.
Visando suas aposentadorias, suas pensões, etc., ele
reteve isso na Secretaria de Fazenda para fazer caixa
de campanha. Denunciei isso, pedi o impeachment
também, e a Assembleia não levou à frente. Aí ele se
sentiu realmente, digamos assim, o todo poderoso, o
homem acima das leis. E aí foi uma sequência de atos
cada vez piores, como, por exemplo, o uso do avião
do Governo, um jatinho, para as viagens mais estapafúrdias possíveis. Várias vezes à Venezuela, à Ilha de
Margarita, a Miami, a Fortaleza, terra natal dele, mais
de uma dezena de vezes, e a vários lugares do Brasil
e do exterior, culminando, inclusive, com um fato que
chamou a atenção de maneira muito séria: ele foi 69
vezes a uma fazenda, em localidade chamada Juara,
em Mato Grosso – eu tenho os dados –, ligada ao
agronegócio de Mato Grosso,
e 38 vezes a um Município vizinho a Roraima,
Moura, que, à época, quando Roraima ainda era Estado do Amazonas, e as terras daquela área correspondiam ao Município do Amazonas, todas foram tituladas e registradas no cartório no Município de Moura
principalmente, e alguns em Manaus.
Pois bem, a ligação e denúncia que recebi é que
ele estaria negociando com grupos de empresários do
agronegócio de Mato Groso para adquirir esses títulos
– da época em que Roraima pertencia ao Amazonas
–, para “esquentar” esses documentos no Instituto de
Terras de Roraima. Portanto, ele, com um grupo de
empresários e de laranjas adquirirem as terras do Es-
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tado, que até então estavam cadastradas em nome da
União, porque éramos território federal.
Denunciei essa questão, que está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério
Público Federal também – porque as terras eram da
União e foram repassadas para o Estado, portanto, a
União tem responsabilidade nisso também – e pelo
Tribunal de Contas do Estado.
Mas, muito mais do que isso, as coisas foram se
avolumando, Senador Geovani. Também tive informações que, durante a campanha, em algumas dessas 69
viagens a Mato Grosso, houve remessa de dinheiro –
talvez o dinheiro fosse com o objetivo de comprar esses
documentos, em Moura, mas também foram utilizados,
parte dele, na campanha do Governador.
Tenho aqui matéria, de autoria de Tom Zé Alburquerque, publicada no jornal Folha de Boa Vista, intitulada: “Corrupção: a caminho da institucionalização”.
Senador Geovani, vou ler apenas um trecho
dela:
A cada mês nos deparamos com pelo
menos um caso de corrupção no serviço público no Estado de Roraima. São situações
grosseiras, bizarras, mas nos leva a acreditar
que boa parte da população está indiferente
diante dessa doença. Causa-nos a impressão
que a sociedade está se acostumando com a
prática; porquanto, o corrupto, pervertido, depravado e prostituto, lamentavelmente, está
sendo tratado como “normal”.
Palavras do autor do artigo.
É o que realmente o Governador disse para mim,
em julho de 2008: que ele compraria, portanto, a eleição. Aliás, na campanha, foi um escândalo. Desses
processos, só um foi julgado pelo TRE de Roraima,
e o Governador foi cassado, mas ele entrou, porque
existe amparo legal, com recurso no Tribunal Superior Eleitoral e, com isso, conseguiu permanecer no
cargo até o julgamento ﬁnal do ato. De lá para cá, depois de haver conseguido uma reeleição, perdeu no
primeiro turno, ganhou no segundo turno por 1.700
votos apenas, conseguiu inclusive – temos denúncias
documentadas – comprar abstenção de pessoas que
não iriam votar nele, funcionários públicos de certos
órgãos que davam os documentos para um emissário
do Governador e, com isso, recebiam uma quantia X
e outra quantia Y depois das eleições, não tendo, portanto, comparecido.
Gravações, envolvendo a esposa do Governador
e outros funcionários graduados do Governo durante
a campanha, mostraram, de maneira sobeja, que a
corrupção foi realmente o grande fator decisivo para
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que ele ganhasse no segundo turno, com 1.700 votos, e com o aumento surpreendente da abstenção
no segundo turno, em que toda a população ﬁca mobilizada para eleger o que está em primeiro lugar, ou
em segundo.
De lá para cá, portanto, tendo assaltado os cofres públicos de toda a forma, o Governador tem deixado a saúde, a educação, a segurança, o setor produtivo, principalmente o pequeno produtor, entregue
às baratas.
O Estado está realmente em estado de calamidade pública, Senador Geovani.
Quero ler algumas matérias publicadas em jornais
do meu Estado como, por exemplo, no Fato Real: “Falta
tudo – Desiludido, idoso retira esposa do HGR”.
Sem material para trabalhar, os médicos nada
podem fazer. Com isso, a pessoa retirou a esposa,
que estava com o pé gangrenado e que precisava,
portanto, ser submetida à cirurgia. Sequer existe material para fazer curativo!
Outra matéria:
Centro de Reabilitação. Pacientes continuam sem tratamento.”
Centenas de pacientes que eram atendidos no Centro Estadual de Reabilitação Física
05 de outubro, no bairro Canaã, estão sem tratamento de ﬁsioterapia desde 06 de abril [deste
ano], depois de o prédio ser interditado devido
à infestação de pombos. Os serviços foram suspensos e, até ontem, o prédio ainda não havia
passado pela reforma. Pacientes estão sem
acompanhamento de ﬁsioterapia, e nenhuma
explicação foi comunicada para quem estava
em tratamento. Diariamente, a unidade atendia
150 a 250 pacientes que passavam por algum
tipo de ﬁsioterapia motora ou respiratória. O
Centro conta com 71 funcionários, incluindo
parte administrativa e de ﬁsioterapeutas. A
Folha apurou que a Secretaria Estadual de
Saúde (Sesau) ainda não destinou um prédio
para dar continuidade aos tratamentos.”
Outra matéria, publicada no jornal Folha de Boa
Vista:
Sem medicamentos. Falta até gaze para
curativos no HGR [Hospital Geral de Roraima].
Pacientes com curativos encharcados de sangue, por falta de material para trocá-los.
A saúde, Senador Geovani – e eu, como médico,
falo até com certa repugnância pela forma como está
sendo tratada essa questão –, agora, foi objeto de uma
operação, feita pela Polícia Federal, resultante de investigação feita pelo Ministério Público Estadual, pelo
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Tribunal de Contas do Estado, com a cooperação do
Ministério Público Federal, em que foram presos funcionários de segundo escalão, constatando, de saída,
um rombo de R$30 milhões.
Mecanismo semelhante foi noticiado há poucos
dias na televisão. Compravam-se medicamentos, com
prazo de validade próximo ao vencimento, superfaturados, para dar dinheiro para a campanha política
e outros ﬁns. Depois esses medicamentos ou eram
camuﬂados em prontuários falsos, como se tivessem
sido usados – muitos desses medicamentos, inclusive,
com fotograﬁas e ﬁlmagem feitas por um funcionário
do órgão –, eram descartados, jogados no lixão, vamos dizer assim, e novamente eram comprados outros
medicamentos iguais, a preços superfaturados, sem
licitação, alegando urgência.
Então, a saúde, realmente, não está nem na UTI,
já está com o atestado de óbito para ser preenchido,
porque, efetivamente, o roubo se instalou na Secretaria de Saúde de uma maneira absurda!
Vamos para o lado da polícia.
Tem uma matéria aqui: “Sem manutenção. Viaturas da Civil estão paradas na garagem”. E aqui estão
as fotograﬁas dos carros na situação em que estão.
E pior: houve uma visita feita pelos Deputados Estaduais Brito e Sampaio, que constataram descaso
com delegacias e com a cadeia pública. É um farto
material, com fotograﬁas, mostrando que, realmente,
a Secretaria de Segurança também está entregue às
baratas. Inclusive: “Agentes carcerários entraram em
greve e presos se rebelam na penitenciária agrícola”.
Pior: policiais fazendo cotas, Senador Geovani Borges,
para comprarem gasolina para as viaturas transitarem.
Um absurdo...
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Senador Mozarildo Cavalcanti, não
querendo interromper o brilhante discurso que V. Exª
está proferindo nesta manhã aqui na tribuna do Senado Federal, mas quero dizer que estou surpreso
pela forma como está sendo tratado o seu Estado.
Realmente, temos uma ligação muito próxima, já que
fomos responsáveis, na época da Assembleia Nacional
Constituinte, por transformá-los de territórios em Estados. Já no meu Amapá é ao contrário. Lá foram presos
ex-governadores, o governador em exercício, prefeitos,
tudo pela Polícia Federal. Mas V. Exª me fala em uma
operação do Estado, não do Governo Federal.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– A operação foi da Polícia Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Da Polícia Federal ou...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Polícia Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Ministério Público, Tribunal...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– O Ministério Público Estadual e o Ministério Público
Federal investigaram e, obviamente, acionaram a Polícia Federal para fazer a operação, porque realmente
envolvia, Senador Geovani...
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Mas eu não vejo os holofotes...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– ... recursos públicos.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Não estou vendo os holofotes voltados
para Roraima, para o seu Estado, apesar de tantas
denúncias sérias feitas por V. Exª desta Casa. Não sei
qual é a diferença do tratamento. Há várias operações
em todas as Unidades da Federação, mas vejo que
Roraima está blindada, pelo que V. Exª me coloca. E
há operações que me chamaram muito a atenção na
penúltima publicação da Veja: De 100% das operações
feitas neste País pela Polícia Federal apenas 32% têm
algum respaldo jurídico. O restante não prospera, porque não tem consistência jurídica. Quero parabenizar
V. Exª, dizer que estou realmente impressionado com
as graves denúncias que V. Exª faz, até na condição
de médico, no que diz respeito à saúde, que já saiu da
UTI e está num estágio deplorável. Desculpe-me por
tê-lo interrompido – inclusive o Regimento não permite –, mas não consegui me conter, da Presidência,
ouvindo V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Agradeço a V. Exª a solidariedade. V. Exª colocou muito
bem: é de estarrecer que, por casos talvez menores do
que aconteceram em Roraima, no Amapá até o Governador foi preso. Lá, o que se sabe é que essa operação da Polícia Federal teria vazado, e o Governador
adotou uma postura pirotécnica de ir à Secretaria de
Saúde, tomar uma série de providências e determinar
a colaboração da Polícia Federal.
Senador Geovani, já citei aqui a saúde e a segurança, que estão um caos, mas isso vai mais longe.
Passa pelos programas sociais, como o Vale Solidário,
um equivalente ao Bolsa Família ou ao Vale Alimentação, em Roraima, que há vários meses não estava
sendo pago. E há uma denúncia de que foi feito um
recadastramento em que as pessoas tinham de assinar um documento aﬁrmando que haviam recebido o
Vale nos meses anteriores, sem tê-los recebido. Há
denúncias na Secretaria de Educação de desvios de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Há denúncias de
irregularidades no transporte escolar. Enﬁm, é um ro-
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sário... Para onde se vira, em qualquer secretaria, há
um problema.
Aqui mesmo, o Deputado Flamarion Portela, que
é vice-líder da oposição na Assembléia Legislativa,
diz que a situação dos problemas sociais é caótica,
nada está sendo feito e a coisa não está nem pela
metade.
Mas vai mais além: o Tribunal de Contas da União
já constatou desvios de recursos nas rodovias federais
de meu Estado que chegam a R$30 milhões.
Há uma matéria aqui, publicada no jornal Folha
de Boa Vista, que diz: “Empresa é acusada de tráﬁco
de inﬂuência”: “Tribunal de Contas da União identiﬁcou
indícios de sobrepreço de R$24,7 milhões nas obras
de recuperação da rodovia, no trecho de Roraima.”
A BR-174 é a rodovia que liga a capital de Roraima à capital do Amazonas; portanto, é vital para
nós. E o que já foi gasto nessa estrada é um absurdo. Somente nos anos de 2005 e 2008, o Governo do
Estado recebeu mais de R$100 milhões para serem
aplicados nessa rodovia. Em 2009, foram repassados
R$500 milhões da União ao Governo de Roraima para
serem aplicados na estrada. Em 2010, a restauração
dessa estrada, que vai até a divisa do Amazonas, do
Município de Caracaraí até a divisa do Amazonas, totalizando 494Km, recebeu R$872 milhões.
Então, na verdade, é roubo para todo lado: nas
rodovias, nas vicinais, na saúde, na segurança, nas
terras, em tudo que é lugar! E não é possível que ﬁquemos, de certa forma, a compactuar com essa realidade. Eu não compactuo, porque tenho denunciado
e tenho encaminhado. Eu não só tenho feito discurso
aqui da tribuna, mas tenho encaminhado aos órgãos
de ﬁscalização, para que tomem providências...
Portanto, não se dirá amanhã que eu ﬁquei como
na história dos três macaquinhos: com as mãos nos
olhos para fazer de conta que não vi; com as mãos nos
ouvidos para dizer que não ouvi, e com a mão na boca
para não dizer nada. Pelo contrário: o que tenho visto,
o que tenho ouvido eu tenho falado, denunciado.
Agora, mais recentemente, Senador Geovani,
houve um caso que merece uma investigação muito
profunda. Um empresário de uma empresa de táxi aéreo
assassinou outro em via pública. E já havia denúncias,
digamos assim, de desentendimentos entre esses proprietários de táxi aéreo na Funasa, por voos a serem
feitos às comunidades indígenas para atendimento
de saúde que não eram feitos – eram superfaturados
e não eram feitos –, e o dinheiro dividido entre os comandantes da Funasa e outros. Por ﬁm, essa empresa ganhou uma concorrência do Estado de Roraima
– empresa que tem uma frota de aviões até invejável
para o tamanho do Estado – para fazer voos para o
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Estado. A denúncia que temos é que essa concorrência, na verdade, é para cobrir voos já feitos durante a
campanha, e isso merece perfeitamente uma investigação muito mais profunda. Inclusive o proprietário da
empresa, que teria assassinado – está preso, inclusive – o proprietário da outra empresa, o Sr. Francisco
Mesquita, tem um contrato de R$2,5 milhões com o
Governo de Roraima e outros maiores com a Fundação Nacional do Índio.
Pois bem, Senador Geovani, o certo é que, com
todas essas denúncias de crimes eleitorais cometidos durante a campanha, com todos esses crimes
cometidos antes e depois da campanha do ponto de
vista administrativo, o Governador continua, digamos,
tocando o Estado, tocando mal, desgovernando o
nosso Estado.
Fiquei estarrecido quando vi aqui na imprensa
que o Governador disse o seguinte: “Justiça se tornou
terceiro turno eleitoral.” Ele até desdenha da Justiça,
que ainda não julgou os outros processos dele. Julgou
apenas um. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima
julgou apenas um processo e o cassou. O TSE não
anulou, apenas suspendeu os efeitos até o julgamento ﬁnal. O TRE não pode julgar porque falta a nomeação do juiz para completar a composição do Tribunal,
que, só assim, segundo a decisão do Tribunal, pode
ser feito o julgamento de casos de cassação, como é
o caso do Governador. Ele, na verdade, está cassado.
Falta o Tribunal revalidar o processo que já o cassou
e analisar os demais processos.
Então, está aqui: “Justiça se tornou terceiro turno eleitoral (...).” “Cassado pelo Tribunal Eleitoral de
Roraima (TER-RR) e mantido no cargo por conta de
uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
Governador José de Anchieta Júnior (PSDB) aﬁrmou
nesta segunda-feira que os Tribunais se tornaram um
terceiro turno para candidatos derrotados em disputas
que envolvem a reeleição.”
É impressionante realmente que não haja celeridade. Quero aqui ressaltar que a culpa não é do
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Inclusive a nomeação dos dois juízes que faltam... São advogados
indicados pela OAB e já estão prontos para nomeação
na Casa Civil da Presidência da República. Quero fazer aqui mais uma vez um apelo para que eles sejam
nomeados.
Aliás, aqui saiu também uma matéria, na Folha
de Boa Vista, que diz o seguinte:
Movimentos sindicais vão a Brasília pedir
nomeação de juiz.
Lideranças entregam manifesto à presidente do TRE, [Desembargadora] Tânia Vas-
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concelos, pedindo julgamento de ações de
cassação.
E, aí, a matéria fala o seguinte:
Entidades sindicais e representantes da
sociedade civil organizada devem ir a Brasília,
na próxima semana, para tentar agendar uma
audiência com o ministro chefe da Casa Civil,
Antonio Palocci, a ﬁm de pedir a nomeação
do juiz eleitoral que falta para complementar
o quórum em Roraima, que é de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff (PT).
Ontem o grupo esteve reunido com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, [Desembargadora] Tânia Vasconcelos,
a quem entregou uma cópia do manifesto a
ser divulgado a partir de hoje, assinado por
19 entidades.
É a sociedade de Roraima que está indignada não
só com os desmandos que o Governador vem cometendo, com os atos de corrupção, de perseguição, de
coação, como também pelo não julgamento dos processos, fartamente documentados, dos crimes eleitorais que ele cometeu e que já deveriam tê-lo afastado
do Governo há muito tempo.
Quero deixar registrada aqui esta denúncia e dizer que vou inclusive apresentar um projeto de lei, uma
proposição legislativa, conforme for adequado, para
que a nomeação de juízes para Tribunais Eleitorais,
bem como a nomeação de Ministros do Tribunal Superior Eleitoral não sejam feitas pelo Poder Executivo.
Acho que a nomeação tem que ser feita pelo próprio
Poder Judiciário. Como? Alteração mecânica. O Tribunal Eleitoral escolhe os nomes dos indicados pela OAB
ou pelo Ministério Público, envia esses nomes para o
TSE, que faz a sua investigação e depois manda para
que o Senado aprove, sem precisar de nomeação da
Presidente da República – ou do Presidente da República, o que for, não estou falando aqui da Presidente Dilma. Mas, realmente, essa situação permite que
um Presidente, como foi o caso do Presidente Lula,
nomeie a maioria dos membros do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, enﬁm, dos
Tribunais Superiores. No caso aqui, dos TREs, como
ﬁcar dependendo de uma nomeação do Poder Executivo? E isso, embora esteja valendo, deveria ser muito
célere, deveria ser rápido, porque, hoje, em Roraima,
está aquela sensação: o Tribunal não julga porque a
Presidente não nomeia, e a Presidente não nomeia
porque existem interesses mancomunados para que
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não haja nomeação, para que não haja o julgamento
dos processos de cassação contra o Governador e
outros políticos.
Então, é importante que possamos dar os remédios adequados e pôr ﬁm a essa doença da qual
está acometido o Estado de Roraima, com prejuízos
seriísimos para a nossa população, prejuízos difíceis
de serem corrigidos, porque, na verdade, a coisa anda
ruim em todos os setores do Governo do Estado. Todos.
Não há um órgão que possamos dizer que está funcionando bem, sem nenhum indício de corrupção.
Quero deixar aqui registrado, Senador Geovani,
pedindo inclusive que V. Exª autorize a transcrição das
matérias a que ﬁz referência, para que ﬁque nos Anais
do Senado, porque é importante que, amanhã, aqueles
que se dedicarem a fazer a história veriﬁquem que, realmente, as coisas foram denunciadas. Eu cumpri meu
papel de, representando o meu Estado, denunciar à
Nação, através do instrumento que o povo me deu,
que é a tribuna do Senado, e pedir providências aos
órgãos que são responsáveis por essas providências:
o Ministério Público Estadual de Roraima, o Tribunal
de Contas do Estado de Roraima, o Ministério Público
Federal, porque aqui tem muito dinheiro federal envolvido, a Controladoria-Geral da União – CGU, porque
também tem dinheiro federal envolvido e este é o órgão
do Poder Executivo encarregado de ﬁscalizar isso, e o
Tribunal de Contas da União.
Não acredito que essas coisas ﬁquem impunes, que, embora cassado, esteja usando a caneta
de governador para demitir, nomear, comprar, deixar
de comprar, pagar, deixar de pagar, esse Governador
possa estar se mantendo lá e, o que é pior, assaltando
o meu Estado e fazendo com que o povo de Roraima
viva, como dizia o Presidente Lula, uma fase nunca
antes vista na história do meu Estado. Lamento muito e vou continuar essa luta, porque, realmente, não
é possível que uma situação dessas, comandada por
um governador que na verdade está desgovernando
o meu Estado, possa permanecer.
Deixo hoje este registro e reitero o pedido de
transcrição das matérias a que me referi.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º,
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Parabenizo, pelo brilhante pronunciamento, o Senador Mozarildo Cavalcanti, do nosso querido Estado de Roraima, e convido V. Exª a assumir a
Presidência da Casa.
Quero acrescentar, ainda, que V. Exª será atendido, na forma do Regimento Interno, na solicitação de
transcrição requerida da tribuna desta Casa.
O Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de conceder a palavra ao Senador Geovani Borges, a Presidência informa às Senadoras e
aos Senadores que designou os seguintes RelatoresRevisores: para o Projeto de Lei de Conversão nº 13,
de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 517, de
2010, o Senador Romero Jucá; para o Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011, proveniente da Medida
Provisória nº 520, de 2010, a Senadora Gleisi Hoffmann;
e para o Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2011,
proveniente da Medida Provisória nº 519, de 2010, a
Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Concedo a palavra, neste momento, ao Senador
Geovani Borges, do nosso Estado do Amapá.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e
Srs. Senadores, hoje cedo, há pouco tempo, eu acompanhava, em reportagem numa emissora de televisão,
os desdobramentos da dor, sofrimento e sentimento
de impunidade experimentado pela família do jovem
Rafael Santana, 19 anos, espancado até a morte, semana retrasada, em Santa Catarina.
O Jornal do Senado de hoje me chama a atenção para outra matéria na primeira página:
Violência na Escola
O massacre de doze alunos [no Jornal
do Senado de hoje] da escola de Realengo, no
Rio de Janeiro, trouxe à tona a discussão de
um problema com raízes profundas na história
da humanidade e que põe em questionamento
o papel de três núcleos sociais fundamentais
na formação do indivíduo: a família, a escola
e o Estado.
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A Organização Mundial de Saúde classiﬁca a situação do Brasil como uma epidemia
de violência.
O Programa Inclusão mostra o sofrimento de crianças e jovens vítimas da violência
no colégio. Questiona o papel do Estado, da
família e da escola no combate a uma prática
nociva e que tem tirado a vida de inocentes.
A tragédia ocorrida no Rio de Janeiro põe em
cheque [sic.] o atual sistema de segurança
pública do país.
Esse jovem lá de Santa Catarina foi cruelmente
espancado e esfaqueado por quatro outros rapazes,
após um desentendimento numa boate, apenas porque o menino teria paquerado a namorada de um dos
dois integrantes do bando. “...Os sonhos que tivemos,
tiraram todos. De mim, do meu esposo e da nossa família. Não tenho mais”. Essas são as tristes e desoladas palavras de dona Cenilda Santana, que sepultou
o ﬁlho no Dia das Mães.
Estou fazendo uma pequena retrospectiva, Sr.
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti.
As imagens gravadas mostram Rafael deixando
o local. Um rapaz se aproxima e começa a agressão.
Rafael acaba cercado por quatro garotos. É atingido
por socos, pontapés e facadas. Ferido, ainda se levanta, tenta caminhar, mas cai. Poucas horas depois,
morre no hospital.
Os quatro jovens ﬁlmados agredindo até a morte
o rapaz de 19 anos foram detidos. E enquanto a família
da vítima tenta entender o porquê de tanta violência,
um dos algozes já está solto, porque, no entendimento
de um dos delegados, “ele conseguiu demonstrar que
não teve intenção de matar. Teria participado da briga
apenas pelo prazer de brigar”.
Ora, faça-me o favor, Sr. Presidente. É isso que
ajuda a consagrar o sentimento de impunidade e banalização da vida.
Dos quatro agressores, segundo o outro delegado, este autor das facadas não demonstrou arrependimento nenhum, sequer chorou. Sequer chorou na
delegacia. Não demonstrou nenhuma preocupação
com a vida da outra pessoa.
Senhoras e senhores, este é mais um caso em
que está tipicamente caracterizada a banalização da
morte e a ausência de limites, limites que, hoje, a sociedade não tem e não transmite aos ﬁlhos.
No meu Estado, Sr. Presidente, houve situações
de terror em que a violência pairou, em que menores...
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Inclusive crimes violentos ocorreram recentemente lá
no meu Município de Mazagão, coisas que deixam a
sociedade insegura e intranquila, além dos assaltos,
além de tudo aquilo que gera violência.
Srªs e Srs. Senadores, este é mais um caso em
que está tipicamente caracterizada a banalização da
morte e a ausência de limites; limites que, hoje, a sociedade não tem e não transmite aos seus ﬁlhos. Sim,
neste momento, estou realmente estendendo a responsabilidade aos pais, aos formadores do caráter, porque
ninguém vai me convencer de que uma criança evolua,
na adolescência e na juventude, para um perﬁl de assassino sem erro na sua criação, no despertar dos seus
valores, na sedimentação dos seus princípios morais.
Existe, sim, uma extensão de culpa familiar.
Sr. Presidente, V. Exª sabe perfeitamente que a
família é o núcleo da sociedade. Nela é que se amolda
e se aperfeiçoa o caráter das pessoas. A orientação
familiar é muito importante na formação dessas gerações que virão por aí.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Geovani, V. Exª me permite interferir
um pouquinho no pronunciamento de V. Exª?
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Será uma honra, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quero registrar a presença, nas galerias, dos
alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental da Escola
Classe 708 Norte, aqui de Brasília, Distrito Federal.
Sejam bem-vindos!
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Sr. Presidente, é um prazer ser interrompido para
homenagear essas gerações que vão cuidar do nosso País.
Existe, sim, uma extensão de culpa familiar, repito, reaﬁrmando a importância, para a educação e a
formação dessas gerações, da família, que é o núcleo
da sociedade.
O Rafael era auxiliar de pedreiro. Sonhava ser jogador de futebol. Era um rapaz divertido e que alegrava
a família. Tinha amizade com todos. E a família agora
espera justiça, mas essa talvez não venha jamais.
Só 8% dos homicídios cometidos no Brasil são
solucionados. Por que só 8%? Por que é tão difícil a
polícia identiﬁcar e prender um assassino no Brasil?
A pergunta feita por muitas famílias vítimas desse tipo
de tragédia expõe uma triste realidade: dos cerca de
50 mil homicídios ocorridos no País por ano, a estima-
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tiva é que apenas 4 mil deles, 8%, têm o autor ou os
autores descobertos e presos.
A pesquisa Mapas da Violência 2011, divulgada
pelo Ministério da Justiça, revela esta triste constatação: em todo o Brasil, a impunidade e o desfecho da
maioria dos casos de assassinato não ocorre.
Uma matéria veiculada pelo jornal O Globo sobre a quantidade de homicídios não solucionados pela
polícia em todo o Brasil questiona essa inoperância.
Para dar uma ideia do problema, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, são pelo menos cem mil assassinatos
sem solução no Brasil até 2007 e muitos já prescritos,
dentro do prazo de vinte anos previsto pelo Código
Penal Brasileiro, segundo o Conselho Nacional do
Ministério Público.
Especialistas explicam que parece existir uma resistência grande em abrir a caixa-preta da criminalidade
no País e que, em Estados como Alagoas, o índice de
soluções de homicídios não chega a 2%.
Eu cito Alagoas, mas o problema é afeto a todos os Estados. Recentemente, um estudo feito pelo
Conselho Nacional de Justiça revelou por que existem
crimes sem punições no Brasil e batizou o avaliador
com o nome de Inqueritômetro. Palavra até difícil de
pronunciar. Inqueritômetro.
O Inqueritômetro é o sistema que mostra o tamanho desse atraso no Brasil. Ao todo são 151 mil inquéritos sobre homicídios, instaurados até dezembro de
2007, ainda abertos no País. Enquanto isso, famílias
inteiras esperam a justiça que não chega.
Os dados mais atualizados apontam que o Rio de
Janeiro lidera esse ranking, com 60 mil inquéritos ainda
não concluídos. Em Minas Gerais, são 20 mil; no Ceará,
são 10 mil; e há pouco mais de 7 mil no Paraná.
Na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança
Pública, as autoridades ﬁzeram um levantamento de
dados e também ﬁxaram metas. A intenção é zerar,
concluir todos esses inquéritos antigos até o ﬁm de
2011. Oxalá consigam, Sr. Presidente. Oxalá!
É preciso também destacar que esse problema
não é desse ou daquele governo especiﬁcamente,
mas de uma falta de política de segurança estabelecida ao longo dos anos. E os fatores que prejudicam
o esclarecimento dos homicídios vão desde o sucateamento das delegacias, a falta de infraestrutura das
polícias técnicas dos Estados para a obtenção de provas, o déﬁcit do número de investigadores, a falta de
equipamentos e peritos, além da não integração entre
delegados, promotores e a Justiça no andamento dos
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inquéritos. Isso para não falar da burocracia: há situação, Sr. Presidente, em que é preciso três pessoas
assinarem o documento para realizar determinadas
diligências.
Lá se foi, portanto, Rafael, e o choro comovido
de uma mãe que sepultou o ﬁlho justo num domingo
em que tudo deveria ser uma festa de amor e sorrisos.
Talvez ajude a impulsionar essas metas. Talvez não. De
nossa parte, ﬁca aqui o desabafo e o apelo para que o
rapaz que foi liberado sob a alegação de não ter tido a
intenção de matar seja reconduzido à cadeia e preso
na instância que lhe couber. Ninguém, ninguém espanca ninguém sem intenção de matar, porque ninguém
conhece os limites de resistência de cada ser humano.
É preciso acabar com a indecência dessas ﬂexibilidades, dessas concessões. Regras duras, punição dura,
cadeia sem regalias, punição severa para os algozes;
não há o que contemporizar. A sociedade não suporta
mais isso. É o mínimo para que se instaure um modelo
punitivo, uma ação intimadora e inibidora para quem
acha que pode sair por aí cometendo barbáries.
Sr. Presidente, esse é o nosso manifesto de solidariedade às vítimas dessa onda de violência que assola o nosso País. Volto a dizer que a família é o núcleo
da sociedade e, se esse núcleo estiver comprometido,
nós temos uma sociedade doentia.
Gostaria de chamar atenção – até acompanhando
um pouco a sua indignação em momentos lá na tribuna
sobre o seu Estado de Roraima – para o fato de que
no Amapá não está sendo diferente. Há uma matéria,
aqui, do Jornal a Gazeta: “Grevistas pedem apoio aos
deputados para o retorno da data base”.
Meu Estado está todo em greve: educação, saúde, um caos. Lá está um verdadeiro Vietnã. Quando
se chega a um hospital, parece que se está chegando a um campo de guerra: pessoas pelos corredores,
jogadas; falta de medicamentos. E V. Exª, pela sua
indignação...
Mandei buscar os jornais. O do dia 26 de maio,
Jornal a Gazeta, tem várias situações, em uma matéria diz:
Os servidores estaduais na educação
se concentraram, na manhã de ontem, em
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frente à Assembleia Legislativa, em busca de
apoio dos deputados contra o Projeto de Lei
sancionado pelo Governador Camilo Capiberibe, revogando uma lei tal que criou e regulamentou a data-base no Estado do Amapá.
Os funcionários públicos também solicitaram
o acompanhamento do Legislativo nas discussões com o Governo do Estado.
O Diário do Amapá noticiou que governo deu um
aumento lá de 3%. Eu queria que essa matéria fosse
transcrita também na íntegra, porque é uma matéria
longa. “Servidores discutem reajuste salarial com parlamentares” e o Presidente da Assembléia Legislativa
abre espaço para que a tribuna da Casa seja utilizada
para expor a justiﬁcativa da greve deﬂagrada na última
terça-feira, dia 24, por tempo indeterminado.
No nosso Estado também lá estamos vivendo o
desgoverno que está acontecendo em Roraima.
Como estamos entrando no sexto mês, meio semestre, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Governador do Estado do Pará, Simão Jatene,
pela forma como ele está conduzindo aquele Estado,
porque é um exemplo para o País. Segundo informações, ele pegou lá uma terra também arrasada, cheia
de dívidas, cheia de problemas, e adotou uma estratégia que me chamou a atenção. Lá não tem choro.
O governador foi eleito para resolver os problemas e
está resolvendo. Lá não se está administrando através
do retrovisor.
No meu Amapá, a culpa é de todo mundo. É só
choro. E o mais interessante de tudo é que o saldo no
caixa é muito grande. Talvez para as eleições do ano
que vem, a exemplo do que V. Exª relatou nesta tribuna,
com relação ao seu querido Estado de Roraima.
Senador Mozarildo, concluo aqui o meu pronunciamento. Agradeço a atenção dispensada por V. Exª e
peço, na forma regimental, que seja transcrita a matéria
publicada no Jornal a Gazeta, do meu Estado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GEOVANI BORGES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Geovani Borges, V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
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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 15
minutos.)
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto mais uma
vez, Sr. Presidente, a externar minha opinião sobre a
importância da deﬁnição do Código Florestal brasileiro
em discussão no Congresso Nacional.
É bom lembrar que o substitutivo, que tem como
Relator o Deputado Aldo Rebelo, encontra-se na Câmara dos Deputados. É evidente que aguardamos com
muita expectativa a chegada do Código ao Senado. E
são muitas as contribuições, Sr. Presidente.
O Deputado Aldo Rebelo tem um mérito nessa
discussão porque o Código passou a ser discutido em
todo o País, em todo o País – repito. Há poucos dias,
uma semana atrás, no Amazonas, aconteceu um evento
com dezenas de entidades da sociedade civil, populares, construindo a sua proposta para o Código.
Quero nesta fala, Sr. Presidente, chamar a atenção para duas grandes contribuições.
Quero trazer isso para cá, porque vai dando um
formato da importância do Código Florestal. V. Exª, que
preside a Comissão de Agricultura do Senado, sabe
que nós já ﬁzemos esse debate no âmbito da Comissão, e continuamos fazendo.
Mas me chama a atenção, Sr. Presidente, porque recebi no meu gabinete a proposta dessa grande
instituição brasileira que é a Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC). Eu a tenho aqui, Sr.
Presidente. É uma proposta que traz a contribuição de
pesquisadores, de estudiosos do assunto em pauta, do
assunto em tela, de um assunto tão palpitante.
Por que ganha dimensão esse debate? Por conta da liderança do Brasil em esfera internacional, por
conta das propostas que o Brasil tem feito em fóruns
internacionais. Ora, já existem aqui no Senado duas
subcomissões para tratar do evento de 2012 sobre a
questão ambiental, com foco na economia verde. Nós
estamos falando do Rio+20.
Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, houve um
debate importante, inclusive com o subsecretário para
assuntos ambientais da ONU, incluindo a discussão da
economia verde. Agora, Rio+20, Senador Randolfe...
Nós estamos discutindo, e esse fórum internacional se
dá dentro dessa discussão do Código Florestal. Como
é que nós vamos tratar de assuntos em âmbito internacional, local, regional, municipal, sem tratarmos, com a
profundidade que ele merece, do Código Florestal?
Então, Sr. Presidente, esse material, essa proposta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
tem que ser olhada pelo Deputado Aldo Rebelo e por
todos nós que estamos travando esse debate, além
da Academia Brasileira de Ciências ( ABC), que traz
também essa contribuição. Mas nós recebemos – eu
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recebi, digo nós Senadores –, com certeza, a proposta, Senador Pimentel, da Agência Nacional de Águas,
também uma instituição importante. Nesse debate
em que eu considero um dos pontos bem aguçados
aquele que trata da área de proteção permanente, eu
quero repercutir aqui o que diz a ANA sobre área de
proteção permanente.
No item 10 do seu documento a equipe técnica
da ANA, em estudo realizado anteriormente sobre essa
matéria, elaborou uma nota informativa conjunta, a de
nº 1/2009, a qual identiﬁca que entre os benefícios das
APPs, das Áreas de Proteção Ambiental, diretamente
relacionadas aos cursos hídricos, encontram-se:
a proteção do solo.
Por que APPs? Qual a importância da APP?
Para a proteção do solo sob a vegetação, com relação ao impacto direto da chuva. Você tem que deixar
que ela faça para proteção, a proteção contra a entrada de sedimentos nos corpos d’água, minimizando o
assoreamento – ela forma uma grande barreira para
proteger os corpos d’água, os rios, os igarapés e os
lagos; a proteção de encostas e barrancos; a redução
ou impedimento do carreamento de adubos e agroquímicos para os rios, para os corpos d’água; a proteção
da planície de inundação; a manutenção do ecossistema aquático por meio do fornecimento de sombra e
alimentos para a ictiofauna; por último, a proteção quanto ao acesso inadequado até o leito dos rios. A manutenção, Sr. Presidente, e a ampliação do fornecimento
desses benefícios é que garantirá água em qualidade
e quantidade para todos os usos, especialmente para
o abastecimento humano, que, por sua natureza, é o
uso mais exigente do ponto de vista qualitativo e que
requer maior garantia de suprimento.
Então, Sr. Presidente, são dois documentos, e
é isso que trago para a tribuna, para o debate, para
olharmos a opinião dos cientistas, dos estudiosos.
Vou ler aqui alguns nomes da nossa ciência que
compõem com muito orgulho as academias brasileiras.
Desse debate participou no relato da contribuição do
SBPC o geógrafo Aziz Ab´Saber, da USP; Aldo Malavasi, Diretor da SBPC; Alysson Paulinelli, ex-Ministro
da Agricultura; Antoninho Rovaris, da Contag; Cláudio
Azevedo Dupas, do Ibama ;Gustavo Curcio, da Embrapa Florestas; Helena Bonciani Nader, da Unifesp, VicePresidente da SBPC; Helton Damin da Silva, chefe-geral
da Embrapa Florestas; Jacob Palis Júnior, Presidente
da ABC; João de Deus Medeiros, do MMA, (Ministério
do Meio Ambiente); José Raimundo Braga Coelho, Diretor da SBPC; Luiz Antônio Martinelli, da USP; Marco
Antônio Raupp, Presidente da SBPC à época; Maria
Cecília Wey, do MMA, Otávio Velho, Vice-Presidente
da SBPC/UFRJ, professor da UFRJ, pesquisador; Ri-
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naldo Augusto Orlandi, assessor do Deputado Aldo
Rebelo; Rute Maria Gonçalves Andrade, Diretora da
SBPC, do Instituto Butantan.
Então, Sr. Presidente, nesse debate, se tivermos
tranquilidade, poderemos construir um código ﬂorestal
que poderá servir, não só do ponto de vista histórico,
à agricultura familiar, a essa liderança que é o Brasil
na produção de grãos. Agora mesmo a Conab anuncia
que o Brasil bate novo recorde na produção de grãos
na safra de 2011.
Então, nós precisamos ter tranquilidade. Não basta o debate político. É evidente que decidiremos politicamente, mas precisamos ouvir essas contribuições
que estão chegando ao Congresso Nacional.
Evidentemente, elas vão servir para o nosso Relator, Deputado Aldo Rebelo, mas vão servir também
para o Senado, porque a matéria sai da Câmara... E
eu espero que possamos avançar na Câmara dos
Deputados no sentido de encontrar um entendimento
que possa garantir essa liderança do Brasil em nível
internacional, que possa garantir para as futuras gerações esse compromisso dos congressistas, da Casa,
de trabalhar um código ﬂorestal que seja uma referência não só para o hoje, mas para o amanhã do nosso
País, para o amanhã em nível internacional.
Então, são contribuições, que quero registrar
nesta minha fala, de instituições, de estudiosos preocupados com a deﬁnição do Código Florestal.
Era o que tinha a dizer por hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem, Senador João Pedro. Meus cumprimentos pela sua colocação.
Nós estamos debatendo a reforma do Código
Florestal amplamente, junto com as Comissões de
Agricultura e Meio Ambiente, para que, quando esse
tema chegar aqui, já tenhamos debatido o suﬁciente,
Senador, a ﬁm de podermos atender ao anseio da
população brasileira, que é ver a reforma do Código
Florestal sendo votada com urgência aqui no Senado,
o que esperamos que aconteça lá na Câmara Federal,
porque nós aqui estamos preparados esperando para
dar continuidade.
Com a palavra o Senador José Pimentel, por
permuta com o Senador Jorge Viana.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente desta sessão, Srªs e Srs. Senadores, a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa
Embrapa, completa hoje 38 anos de existência.
Essa Empresa, que foi criada em 1973, vem aumentando a sua área de atuação ao longo dos anos
e hoje conta com 47 unidades de atuação em todo o
território nacional. Todas as regiões brasileiras são
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beneﬁciadas e assistidas pelas tecnologias desenvolvidas pela nossa Embrapa. Essa Empresa tem também feito todo um processo de internacionalização a
partir de uma deﬁnição do Estado nacional de apoiar
vários países, principalmente os países mais pobres
da nossa África, a exemplo de Gana, Moçambique,
Mali e Senegal.
A Embrapa tem presença de apoio e de cooperação técnica nesses países e uma parceria muito forte
com a Agência Brasileira de Cooperação, exatamente
transferindo tecnologias e mais qualidade no desenvolvimento da agropecuária desses países. A nossa
Embrapa também atua fortemente em alguns países
em apoio a suas tecnologias, a exemplo da França, da
Inglaterra, da Coreia do Sul, da China, dos Estados
Unidos, entre outros países.
Exatamente, Sr. Presidente, ao completar os seus
38 anos de existência, todo o Brasil tem clareza do papel que a nossa Embrapa já prestou a nossa Nação,
mas tem muito mais ainda por fazer, principalmente
quando o Brasil se prepara para ser o maior produtor
de alimentos do mundo, ao mesmo tempo preservando
o meio ambiente. As duas Casas, Câmara e Senado, e
toda a sociedade brasileira estão discutindo, agora, o
Código Florestal, a que o nosso Senador João Pedro
fazia referência há pouco, neste grande debate nacional que está sendo feito, sendo que a nossa Embrapa
é também uma forte parceira nessas discussões.
Essas 47 unidades que a Embrapa já instalou no
Brasil, cobrindo todas as regiões, têm como objetivo
exatamente aumentar a produtividade da pequena,
da média e da grande propriedade rural. Se nós analisarmos o que ela tem feito em benefício da agricultura familiar hoje, o grande salto de qualidade que a
nossa agricultura familiar tem tido tem nas pesquisas
da Embrapa exatamente o seu grande parceiro, e as
entidades do campo têm um carinho muito grande
para com essa empresa que completa hoje os seus
38 anos de existência,...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) –...
uma idade ainda bastante pequena para a realidade
de um país que tem outras instituições que já ultrapassaram seus 220 anos, a exemplo do Banco do Brasil,
mas uma entidade que, nesses 38 anos, tem marcado
uma presença muito forte na inovação tecnológica, na
qualiﬁcação e na capacitação dos seus servidores e
no retorno que tem dado à nossa sociedade.
No nosso Estado do Ceará, a Embrapa tem também uma presença com duas grandes unidades. Uma
delas, sediada em Fortaleza, é voltada exatamente
para a agroindústria tropical e ali tem feito inovação
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muito forte no setor do caju, uma das principais pautas
de produção de exportação do semiárido nordestino
e, no Estado do Ceará, uma das principais pautas de
exportação. Tem aumentado sua produtividade...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pois
não, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Claro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Quero me
associar à manifestação de V. Exª sobre o aniversário
da Embrapa. Também, como no Nordeste, lá na nossa
Amazônia a Embrapa tem feito trabalhos relevantes no
campo da pesquisa, do conhecimento, da dominação
de técnicas, como, por exemplo, o dendê na Amazônia.
É da Embrapa esse estudo sobre o dendê. O nosso
guaraná é um produto da região, mas a Embrapa tem
o domínio desse ciclo, do estudo, da pesquisa de espécies resistentes às doenças. Enﬁm, quero me associar
e dizer da importância do pronunciamento que V. Exª
faz reﬂetindo sobre essa empresa brasileira que tem
uma atuação em nível internacional. Parabéns pelo
pronunciamento. Quero também parabenizar os quase
dois mil pesquisadores, salvo engano, que a Embrapa
tem em todo o Brasil, presentes na África, na América
Central, nos Estados Unidos. Espero que essa Empresa
continue com compromissos nacionais, com a ciência,
com o conhecimento, servindo ao povo brasileiro principalmente. A Embrapa merece esse registro da forma
como V. Exª está fazendo. É o reconhecimento a uma
empresa que carrega o esforço abnegado de centenas
e centenas de servidores públicos, de pesquisadores.
O Brasil seria um outro país, pior, se não houvesse a
Embrapa. Então, é uma contribuição importante para a
ciência, para o Brasil, para o dia a dia do povo brasileiro, porque a Embrapa estuda o feijão, o milho, o arroz.
Então, quero me associar e desejar muitos e muitos
anos para a Embrapa, felicitar os seus técnicos, que,
às vezes, dão continuidade aos estudos, às pesquisas,
com muita abnegação, com muito denodo. Parabéns
à Empresa e parabéns aos seu técnicos, familiares,
que acompanham a lida, o dia a dia de uma empresa
que não faz outra coisa senão a pesquisa pelo bem
da produção, dos produtos e da qualidade de vida do
povo brasileiro. Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Obrigado, Senador João Pedro.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Eu
quero registrar que a nossa Embrapa, no Estado do
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Ceará, com a sua inovação com o caju – e o nosso
Senador Inácio Arruda é um parceiro muito forte nessa caminhada –, ali, desenvolveu uma tecnologia de
podas das grandes árvores de cajueiros e, por meio
desse mecanismo, conseguiu triplicar a produção de
caju por hectare. É exatamente essa pauta que tem
contribuído muito com o nosso desenvolvimento.
Eu também queria passar a palavra ao nosso
Senador Inácio Arruda, lá do nosso Estado, do Estado do Ceará.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senador Pimentel, é uma grande alegria poder aparteá-lo
quando fala de um tema tão caro para nós brasileiros,
porque se trata de uma empresa especialíssima do nosso
País; e caro para nós cearenses, porque houve a renovação daquela ﬂoresta natural de cajueiro, que é da nossa
região, do Nordeste brasileiro, e que se espalhou pelo
mundo. Isso aconteceu graças ao trabalho generoso dos
técnicos, pesquisadores, cientistas dedicados à pesquisa do caju na nossa região, o Nordeste brasileiro. Isso
avançou para outras culturas, pesquisando ali, no Estado do Ceará, ali mesmo na área de caprinos e ovinos,
associando tecnologia, ciência, categoria à produção.
É produção de alimentos. Caju é vitamina C, é o ferro,
são os sais minerais, em vários formatos. Mais: agora,
a Embrapa, juntamente com os Cenpes da Petrobras,
pesquisa o uso do caju como aditivo biodegradável na
combustão, para adicionar à gasolina. Então, o avanço
da ciência nessa área, graças à Embrapa, é extraordinário. Há ainda o fato de você ter a Embrapa pesquisando
também uma das outras culturas mais signiﬁcativas do
povo brasileiro nativo, que é a nossa mandioca, lá em
Cruz das Almas, na Bahia. Ali você tem uma pesquisa
extraordinária, que permite que você utilize essa leguminosa, que vem das tradições das nossas tribos, em
qualquer tipo de produto na área de pães, de bolos. Já
é usada em larga escala, inclusive na área da siderurgia, pois ninguém, às vezes, conhece a utilização do
amido da mandioca exatamente nessa área da produção siderúrgica no nosso País. Por isso, quero louvar o
pronunciamento de V. Exª. A Embrapa é excelência, a
Embrapa é alimento, é baratear alimentos, com a sua
pesquisa. E a Embrapa é o Brasil também na África. Um
fato extraordinário: nós temos ali nos países mais pobres
do mundo a presença da Embrapa, ajudando aqueles
povos a se desenvolver e a mostrar o seu potencial e
a sua força também na produção desse grande continente irmão nosso que é a África. Então, parabéns a V.
Exª pelo pronunciamento. É o registro que eu gostaria
de fazer em aparte. Obrigado, Senador.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Senador
Inácio Arruda, V. Exª fazia referência à nossa segunda
Embrapa no Ceará, à segunda unidade, que é a Caprinos
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e Ovinos lá da nossa Sobral. Essa unidade tem desenvolvido uma tecnologia de melhoria do nosso plantel, de
ampliação da quantidade de proprietários, de pequenos
proprietários, criando os caprinos e ovinos, desenvolvendo uma tecnologia de aproveitamento tanto da carne, do
leite, dos derivados desses animais. Grande parte da
nossa culinária hoje tem, exatamente nos produtos da
Embrapa, grandes parceiros para enriquecerem, cada
vez mais, a nossa alimentação.
Lembro-me muito bem de um evento que V. Exª
promoveu em parceria com a Embrapa e com os produtores de caju aqui no Congresso Nacional, no Senado
Federal, em que trouxe mais de 15 produtos resultados exatamente do nosso caju, desde a castanha, o
pedúnculo à produção de uma série de derivados que
contribuem em muito com a nossa alimentação, com
a alimentação escolar.
Portanto, todo o Brasil hoje é beneﬁciado com o
trabalho dessa grande empresa, que completa 38 anos
e que nós precisamos, cada vez mais, apoiar.
Queria também, Sr. Presidente, fazer referência
ao aniversário dos nossos contabilistas.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pois
não.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Antes que V. Exª passe para os cumprimentos aos
contabilistas, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É
claro, nossa Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Apenas para cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e pela homenagem que V. Exª faz à Embrapa.
Não apenas o conteúdo do seu pronunciamento, mas
também dos apartes que V. Exª recebeu dos Senadores
João Pedro, Inácio Arruda e de outros tantos quantos
Senadores que estivessem no plenário, mostra a importância da Embrapa para as nossas regiões e para o
Brasil. Há pouco tempo, aprovamos aqui uma medida
provisória que garante à Embrapa melhores condições
de atuar no exterior. Hoje, se o Brasil é muito respeitado fora, em grande parte é pelo desenvolvimento que
nós alcançamos graças ao trabalho desenvolvido pela
Embrapa. Então, a Embrapa do Brasil inteiro, inclusive a nossa Embrapa Amazônia Ocidental, merece, da
parte de V. Exª e da nossa parte, não apenas as congratulações, mas também o reconhecimento pelo belo
trabalho que faz em prol da ciência e principalmente
em prol do Brasil e daquela população mais desassistida. Parabéns, Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Obrigado, ilustre Senadora Vanessa.
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Eu queria registrar que o Brasil vai se transformar
no maior produtor de alimentos e de grãos do mundo,
porque tem exatamente uma empresa como a Embrapa produzindo tecnologia e conhecimento para que
possamos produzir mais, utilizar menos terreno e, com
isso, proteger o meio ambiente. Portanto, estamos de
parabéns todos nós.
Sr. Presidente, eu queria também fazer referência
a mais um aniversário dos nossos contabilistas, que
aconteceu ontem, 25 de abril. Essa categoria proﬁssional é uma das primeiras do Brasil, que, já em 1940,
tinha sua lei de regências. De lá para cá, tem contribuído muito com o fortalecimento do empreendedorismo.
Quando nós aprovamos o Simples Nacional, tivemos
nas entidades os contabilistas, seja o Conselho Federal
de Contabilidade, sejam os seus conselhos regionais,
sejam suas entidades, seja a Fenacon, contribuindo
para que pudéssemos cada vez mais fortalecer o
mundo do empreendedorismo, em especial a micro e
a pequena empresa.
Ultimamente, já em 2010, esse setor fez uma
parceria com o Estado nacional para prestar assessoria de contabilidade aos empreendedores individuais
sem cobrar nenhum centavo nesse serviço exatamente para que pudéssemos chegar a um milhão de empreendedores individuais. Isso só foi possível porque,
de um lado, tínhamos os contabilistas e, de outro, o
nosso Sebrae. Essa junção das nossas entidades é
que permite também àqueles que atuam na área urbana dizer e ter clareza de que a nossa economia é
cada vez mais forte, mais consistente e mais segura,
porque temos, no campo, a Embrapa e, na cidade, os
nossos contabilistas.
Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Quero dar como lido o restante dos nossos dois
pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL:
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
apanhamento taquigráﬁco – Sr. Presidente, Srªs senadoras e Srs. Senadores, hoje, dia 26 de abril de 2011, a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa
Embrapa completa 38 anos de existência.
Criada em 1973, a Embrapa vem aumentando a
sua área de atuação ao longo dos anos e hoje conta
com 47 unidades em todas as regiões do país. Nos
biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata
Atlântica ou Pampa, a instituição está presente com
três grandes linhas de pesquisa e desenvolvimento:
ordenamento, monitoramento e gestão em territórios;
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manejo e valorização do bioma; produção agropecuária e ﬂorestal sustentável.
A expansão internacional da empresa também é
fortalecida constantemente. Hoje, a Embrapa mantém
laboratórios virtuais nos Estados Unidos, na França,
na Inglaterra, na Coréia do Sul e na China.
Na vertente da cooperação técnica, o destaque é
para os projetos em países africanos (Gana, Moçambique, Mali e Senegal), realizados em parceria com a
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), com a missão
de transferir tecnologias e prospectar negócios.
Sr. Presidente, permitir o avanço contínuo da agricultura brasileira é o desaﬁo permanente da nossa Embrapa. O conhecimento dessa empresa, sedimentado ao
longo desses anos, viabilizou sua atual estrutura.
Hoje, 47 Unidades marcam presença em todas
as Regiões do País, pois é preciso aumentar a produção e a produtividade, sem necessariamente expansão de novas áreas, com sustentabilidade e menor
custo, de modo a gerar maiores benefícios à sociedade brasileira.
Para tanto, a Embrapa busca assegurar a entrega de tecnologias aos agricultores tanto empresariais
como os voltados para a agricultura familiar e de menor
porte. Ao manejar os recursos naturais de cada bioma
nacional, fortalece o País como um todo.
Gostaria aqui de ressaltar, Sr. Presidente, a presença da Embrapa no estado do Ceará.
Temos em Fortaleza, a Embrapa Agroindústria Tropical que é uma das unidades descentralizadas, criada
em abril de 1993, com a missão de gerar, promover e
difundir conhecimentos cientíﬁcos e tecnológicos para
o desenvolvimento sustentado da agroindústria tropical. Teve sua origem no Centro Nacional de Pesquisa
de Caju, instituído em abril de 1987 para atender as
demandas da produção do caju, fruta típica da nossa
região. Entretanto, percebendo sinais e aspirações da
sociedade, promoveu a ampliação da sua missão para
atuar com produtos e processos demandados pela
agroindústria tropical. A partir daí, passou de ‘Centro de
Produto’ para “Embrapa Agroindústria Tropical”.
Temos ainda a Embrapa Caprinos e Ovinos que
é também uma das unidades descentralizadas nossa
Embrapa e que tem a missão de viabilizar soluções
de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da caprinocultura e da ovinocultura em
benefício da sociedade.
Criada em junho de 1975 e localizada em Sobral,
a unidade da Embrapa conta com uma base física, equipada com vários laboratórios que integram o Núcleo
de Biotecnologia de Sobral (Nubis), que reúne ainda
os laboratórios da Universidade Federal do Ceará, os
da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e os
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do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará situados na cidade. A Embrapa Caprinos e
Ovinos dispõe ainda de uma unidade piloto para processamento de leite de cabra e derivados.
A biblioteca da Embrapa Caprinos e Ovinos possui
um amplo acervo de publicações relacionadas à ovinocultura, à caprinocultura e áreas aﬁns, composto por
livros, folhetos, periódicos, monograﬁas, teses, dissertações, obras raras, mapas, ﬁtas de vídeo e CDs. Além
do acesso ao acervo físico existente na biblioteca, os
usuários também têm acesso virtual a outros sistemas
e bases de dados públicos ou restritos à Embrapa.
Essas duas unidades cearenses promovem o desenvolvimento sustentável auxiliando de maneira muito
especial a população mais carente do nosso estado.
Srªs senadoras e Srs. Senadores, seja na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica ou
Pampa, a Embrapa está presente com três grandes
linhas de pesquisa e desenvolvimento: Ordenamento, Monitoramento e Gestão em Territórios; Manejo e
Valorização do Bioma; Produção Agropecuária e Florestal Sustentável.
Em sintonia com o momento global de valorização
dos capitais social e natural, a Empresa hoje persegue
garantias para o futuro, ou seja, busca o uso responsável dos recursos naturais. Vê, portanto, as questões
relacionadas à chamada “economia verde” surgirem,
cada vez mais, como uma necessidade de todos os
segmentos produtivos.
Assim, para dar condições de ganho ao produtor
– grande ou pequeno – e à sociedade em geral, desenvolve hoje tecnologias sustentáveis, com a chancela do
nome que construiu e é mundialmente associado aos
avanços tecnológicos na agricultura tropical.
A responsabilidade da Embrapa aumentou, ainda mais, a partir da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 15), realizada em
Copenhagen (Dinamarca), no segundo semestre de
2009, e do Seminário de Difusão do Programa ABC
(Agricultura de Baixo Carbono), no ﬁnal de 2010, quando o governo lançou uma política de grande complexidade, para a qual a Empresa já possui um cabedal
de conhecimento.
Por tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, devemos
externar o nosso orgulho pelo trabalho desenvolvido
pela Embrapa. Que o trabalho desses 38 anos possibilitem mais desenvolvimento para a agricultura e a
pecuária brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs senadoras e Srs. Senadores, nesta segunda-feira, dia 25 de
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abril, celebramos o dia do contabilista, esse importante
proﬁssional que apóia o empreendedorismo, que está
presente no dia-a-dia das organizações, ajudando na
abertura de novas empresas, contribuindo para a boa
contabilidade do crescimento do país.
Quero aqui registrar o papel desempenhado pelos
contabilistas na formalização de quase um milhão e
cem mil empreendedores individuais. Esse trabalho, realizado de forma gratuita, vem ajudando a retirar esses
brasileiros e brasileiras da informalidade, permitindolhes a geração de novas oportunidades de negócio e
um futuro cada vez melhor.
Os contabilistas são fundamentais no auxílio das
4,8 milhões micro e pequenas empresas inscritas no
Simples Nacional. Eles exercem a função de consultor
e orientador das decisões estratégicas, demonstrando aos pequenos empresários as melhores formas de
ação para o crescimento de seus negócios.
Curiosamente, a contabilidade foi a primeira proﬁssão regulamentada no Brasil. Segundo o site brasilproﬁssoes.com.br, ela surgiu com a criação do ensino
comercial, em 1931, viabilizando os negócios e acelerando o desenvolvimento econômico. Porém, como não
existia o curso superior de ciências contábeis naquela
época, muitos proﬁssionais não tinham conhecimentos
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teóricos e técnicos suﬁcientes para detectar os problemas de uma empresa e recomendar suas soluções.
O mercado de trabalho dos contadores também é
bastante amplo, principalmente agora onde atuam também
junto às micro e pequenas empresas. O trabalho desses
proﬁssionais vem angariando cada vez mais respeito e
reconhecimento da sociedade. Prova é o crescimento do
número de jovens que optam pelos cursos de contabilidade nas universidades brasileiras e escolas técnicas.
Sr. Presidente, Srªs senadoras e Srs. Senadores,
gostaria de saudar todos os contabilistas brasileiros, em
especial do Ceará, por meio do presidente da Fenacon,
Valdir Pietrobon; e do presidente do Conselho Regional de
Contabilidade do Ceará, Cassius Regis Antunes Coelho.
Saibam, as Srªs e Srs. Senadores, que exercem
uma proﬁssão das mais importantes para os trabalhadores brasileiros.
Que Deus os ilumine para que continuem trabalhando de forma ética e correta para o desenvolvimento
de nosso país.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB - RJ)
– Está encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 18 horas e 21
minutos.)
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Ata da 85ª Sessão, Especial
em 30 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Wilson Santiago
(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 12 minutos e encerra-se às 13 horas e 12 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os 102 anos do Ensino Técnico Proﬁssionalizante, nos termos do Requerimento nº 436, de 2011, de
autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores.
Composição da Mesa:
Convidamos o Secretário de Educação Proﬁssional e Tecnológica do Ministério da Educação, Sr.
Eliezer Moreira Pacheco. (Palmas.)
Convidamos o Diretor-Geral do Senai e Diretor
de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional
da Indústria, Sr. Raphael Lucchesi. (Palmas.)
Convidarmos o Presidente da Rede de Cursinhos
Populares Educafro, o Sr. Frei Franciscano David Raimundo dos Santos. (Palmas.)
Convidamos o Presidente da Confederação Nacional das Proﬁssões Liberais, Sr. Francisco Antonio
Feijó. (Palmas.)
Convidamos o Presidente da Federação Nacional
dos Técnicos Industriais, Sr. Wilson Wanderlei Vieira.
(Palmas.)
Convidamos o Presidente da Organización Internacional de Técnicos, o Sr. Ricardo Nerbas. (Palmas.)
Convidamos o Senador Ataídes Oliveira para
também compor a Mesa. (Palmas.)
Convidamos a todos para, de pé, cantarmos o
Hino Nacional Brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Convidamos o Professor Cláudio Ricardo Gomes de Lima, Presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Proﬁssional, Cientíﬁca e Tecnológica.

Srªs e Srs. Senadores, membros da Mesa, reitores
de várias universidades, proﬁssionais do ensino proﬁssionalizante, Sr. Eliezer Pacheco, Secretário Nacional,
em nome de quem saúdo todos os integrantes; Senador Paulo Paim, autor do requerimento que possibilitou
esta grandiosa e justa homenagem a todos os proﬁssionais do Brasil; Senador Ataídes Oliveira e demais
Senadores e Senadoras presentes; proﬁssionais da
imprensa; meus senhores e minhas senhoras, no ano
de 2011, comemoramos o 102º ano de instalação do
Ensino Técnico Proﬁssionalizante no Brasil.
Nesses 102 anos de história, a mobilização em
defesa do ensino proﬁssionalizante bem demonstra
que, em alguns temas de conteúdo político, a concordância de todos quanto à sua importância perdura
por sucessivas gerações de mulheres e de homens
deste País.
Srªs e Srs. Senadores, não há futuro para qualquer
país do mundo sem o fomento ininterrupto e resoluto da educação nacional. No âmbito desse esforço, o
Ensino Técnico Proﬁssionalizante deve ser visto como
prioritário, já que prepara a juventude para atividades
laborais; para a atuação cotidiana no mundo do trabalho, atuação que garante os meios de vida condignos
ao trabalhador e desenvolvimento econômico sustentável ao seu país.
A comemoração dos 102 anos do Ensino Técnico
Proﬁssionalizante, no Brasil, reitera a certeza de que a
perspectiva que temos do passado deve balizar, orientar, dirigir, luminar os nossos passos futuros. Desse
modo, se é verdade que possuímos boa capacidade
instalada na formação proﬁssional de nossa juventude – com nossos 38 Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, em unidades presentes em cada
um dos Estados Federativos –, é também verdade que
queremos, cada vez mais, disseminar e aprofundar os
níveis de educação técnica proﬁssionalizante na sociedade brasileira.
Srªs e Srs. Senadores, o Censo Escolar de 2010
revelou que, no ano passado, o ensino proﬁssionalizante
contava com 1.140.388 matrículas. Desse total, menos
da metade, ou seja, 47,5% correspondia a inscrições
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de jovens na rede privada de ensino. O restante das
vagas está distribuído na educação pública, em âmbito
federal, estadual e municipal.
Embora o ensino técnico proﬁssionalizante seja
prioritariamente ofertado pelos Estados federativos,
que, somados, atingem 35% do total de vagas no
Brasil, parece-nos imperioso reconhecer os enormes
esforços do Governo Federal na disseminação desse
gênero de saber. De fato, nos últimos oito anos, o Ministério da Educação entregou nada menos do que
214 escolas técnicas no âmbito do plano de expansão
da rede federal de educação proﬁssional. O Governo
prevê, ademais, a entrega de mais 81 unidades até o
ano de 2012.
Minhas senhoras e meus senhores, no ano em
que comemoramos os 102 anos do Ensino Técnico
Proﬁssionalizante no Brasil, devemos reconhecer, com
imensa alegria, que uma nova era de reconhecimento e
valorização do conhecimento técnico proﬁssionalizante
chegou para ﬁcar entre todos nós brasileiros.
Tudo que podemos desejar é que nosso esforço de disseminação dos saberes técnicos nos renda
os melhores frutos, porque desse esforço depende a
elevação geral do padrão de vida no Brasil e a consolidação de nosso País como potência econômica no
século XXI. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Wilson Santiago,
Srs. Senadores que compõem a Mesa, os quais cumprimento por intermédio do Senador Wilson Santiago,
senhores reitores, representantes de entidades que
aqui estão, companheiros e companheiras, primeiro
eu quero cumprimentar pela realização de sessão
tão importante.
Antes de iniciar meu pronunciamento, quero abrir
aspas para dizer que, há alguns pouquíssimos anos,
conversava eu com o ex-Diretor, agora magníﬁco Reitor,
do Cefet no Estado do Amazonas – o Cefet também se
passou – e me dizia ele: “Precisamos fazer uma sessão
de homenagem aos cem anos das escolas técnicas federais do Brasil”. E eu dizia: “Mas, Professor João, cem
anos?”. “Cem anos”. Ou seja, eu, que sempre tive uma
militância muito forte no movimento estudantil, tendo
sido Presidente do Diretório Central da Universidade
Federal do Amazonas, na minha época de juventude,
de adolescência, quando convivíamos com estudantes,
à época secundaristas, da Escola Técnica Federal do
Amazonas, não sabia do papel e de há quanto tempo as escolas técnicas vinham prestando serviços e
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bons serviços não apenas à juventude, mas à Nação
como um todo, porque sabemos que não há desenvolvimento, não há a possibilidade da construção de
uma nação soberana, de um país livre, de uma gente
saudável, cuja inclusão social seja a marca de determinada sociedade, se o Estado brasileiro não investir
fortemente em educação.
Então, digo que, apesar de todos os problemas,
estar hoje aqui comemorando os 102 anos do Ensino
Técnico Proﬁssionalizante no Brasil é algo muito importante, e mais importante ainda é que estamos fazendo
ou vivendo essa comemoração no momento em que
avança o ensino público no Brasil.
Lembro que, há alguns anos, decretos foram publicados para acabar com as escolas técnicas federais,
mas o povo brasileiro ousou e iniciou um processo de
mudança e transformação. Não digo, com isso, que
está tudo perfeito, mas reaﬁrmo, sim, que estamos no
caminho correto e que precisamos continuar a fazer
com que nesse caminho avancemos cada vez mais.
Enﬁm, o ensino proﬁssionalizante completa, este
ano, 102 anos de existência, uma prática de sucesso no País e que merece os nossos mais sinceros
parabéns. Com a sua criação, esse ensino passou a
oferecer uma alternativa de inserção dos jovens das
camadas sociais mais pobres no mercado de trabalho. Hoje é um capítulo especial na Política Nacional
de Educação.
O Governo do Ex-Presidente Lula impulsionou
essa prática no País, que tem merecido a mesma
atenção no Governo Dilma, no qual é parte integrante
de um projeto de desenvolvimento nacional inclusivo.
Esse ensino hoje é convocado não só para atender
às novas conﬁgurações do mundo do trabalho, mas,
igualmente, para contribuir com a elevação da escolaridade dos trabalhadores.
Para se ter uma ideia, de 1902 a 2002, ou seja,
em cem anos, foram criadas 140 escolas técnicas no
Brasil. Nos oito anos do Governo Lula, de 2003 a 2010,
foram construídas 214 novas escolas técnicas no Brasil,
muito mais do que foi feito em cem anos. (Palmas.)
No meu Estado, o Amazonas, o ensino proﬁssionalizante tem destaque especial, porque dá enorme
contribuição para a qualiﬁcação da mão de obra que
faz mover as indústrias do Polo Industrial.
Farei uma rápida retrospectiva da história do ensino proﬁssionalizante para entendermos melhor sua
importância e contribuição para o desenvolvimento
de nosso País.
A Rede Federal Proﬁssional e Tecnológica de
Ensino foi criada em 1909, pelo então Presidente
Nilo Peçanha. Naquele ano, foram abertas 19 escolas de aprendizes artíﬁces, subordinadas, à época,
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ao Ministério dos Negócios, da Agricultura, Indústria
e Comércio.
No ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias, com o nome
de Escolas Técnicas Federais. As instituições ganham
autonomia didática e de gestão.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei nº 5.692, de 1971, torna, de maneira
compulsória, técnico-proﬁssional todo currículo do
segundo grau.
Eu ainda peguei esse período. Quando era estudante secundária do ensino médio, vi-me numa situação
muito delicada, porque ainda não havia escolhido o que
ia fazer na universidade, mas tínhamos que escolher
um curso proﬁssionalizante, porque assim era obrigatório. Aí eu escolhi fazer Engenharia, ediﬁcações em
Engenharia. “Eu quero ser arquiteta. Vou para o ramo
da Engenharia”.
Chegando lá, primeiro mês, segundo mês, no
terceiro mês eu procurei o diretor da escola: “não
é possível passar para a área de saúde?” Ou seja,
uma oportunidade que todo jovem tem. Eu uso o meu
exemplo para mostrar o quanto a juventude precisa de
orientação. Mesmo antes de ingressar na universidade,
ela precisa de uma orientação. E o ensino técnico dá
esse benefício à juventude. Eu sou o exemplo disso.
Mudei, já no ensino médio, para a área de saúde e depois segui a carreira na área de saúde, formando-me
farmacêutica na Universidade Federal.
Um novo paradigma se estabeleceu: formar técnicos sob regime de urgência. Naquele tempo, as escolas
técnicas federais aumentam expressivamente o número
de matrículas e implantam novos cursos técnicos.
Em 1994, a Lei nº 8.948 dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica,
transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas
Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica – Cefets, mediante decreto especíﬁco para cada instituição e em
função de critérios estabelecidos pelo Ministério da
Educação, levando em conta as instalações físicas, os
laboratórios e equipamentos adequados, as condições
técnico-pedagógicas e administrativas e os recursos
humanos e ﬁnanceiros necessários ao funcionamento
de cada um desses centros.
Em 1996, foi sancionada a Lei nº 9.394, considerada como a segunda Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira, que dispõe sobre a Educação
Proﬁssional em capítulo separado da Educação Básica,
superando enfoques de assistencialismo e de preconceito social contidos nas primeiras leis de educação
proﬁssional do País.
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O Decreto nº 2.208/97 regulamenta a educação proﬁssional e cria o Programa da Expansão da
Educação Proﬁssional – Proep. Retoma-se, portanto,
em 1999 o processo de transformação das Escolas
Técnicas Federais em Centros Federais de Educação
Tecnológica, iniciado em 1978.
De 1909 a 2002, foram construídas 140 unidades, melhor conﬁgurando a Rede Federal de Educação
Proﬁssional e Tecnológica brasileira.
Em 2004, o Decreto nº 5.154 permite a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino médio.
Em 2005, com a publicação da Lei nº 11.195, ocorre
o lançamento da primeira fase do Plano de Expansão
da Rede Federal de Educação e Tecnológica, com a
construção de 64 novas unidades de ensino.
Em 2006, com o Decreto nº 5.840, é instituído, em
âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da
Educação Proﬁssional com a Educação de Jovens e
Adultos – Proeja com o ensino fundamental, médio e
a educação indígena e é lançado o Catálogo Nacional
dos Cursos Superiores de Tecnologia para disciplinar
as denominações dos cursos oferecidos por instituições de ensino público e privado.
Neste mesmo ano, a Secretaria de Educação
Proﬁssional e Tecnológica, Setec, do Ministério da
Educação, em parceria com o Fórum Nacional de
Gestores Estaduais de Educação Proﬁssional, realizou conferências em 26 Estados e no Distrito Federal,
as quais culminaram na 1ª Conferência Nacional de
Educação Proﬁssional e Tecnológica, marco importante na educação brasileira, com a participação de
2.761 participantes.
Em 2007, há o lançamento da segunda fase do
Plano de Expansão da Rede Federal de Educação
Proﬁssional e Tecnológica, tendo como meta entregar
à população mais de 150 novas unidades, perfazendo
um total de 354 unidades, até o ﬁnal de 2010, cobrindo
todas as regiões do País, oferecendo cursos de qualiﬁcação, de ensino técnico, superior e pós-graduação
sintonizados com as necessidades de desenvolvimento
local e regional.
Quero dizer a vocês que talvez a conquista mais
importante nesse programa – que já vínhamos, por leis
e decretos – estabelecido pelo Governo do Presidente
Lula e continuado agora não foi apenas a expansão
em si do ensino técnico e a sua ligação com o ensino
médio e a possibilidade de ensino superior também.
O mais importante foi a interiorização.
Acho que nós precisamos, Senador Paim, Senador Wilson Santiago, fazer com que a educação
brasileira chegue aos brasileiros, e os brasileiros e as
brasileiras não são somente aqueles que vivem nas
grandes cidades, nas grandes metrópoles. Infelizmen-
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te, essa era muito a lógica não só na educação, mas
nos investimentos em ciência e tecnologia, de levar
os recursos aonde há mais gente, aonde há mais
concentração de produção. Para que a gente possa
construir um Brasil melhor, é necessário a gente mirar não apenas o ﬁm das desigualdades sociais, mas
o ﬁm das desigualdades regionais, o que também é
muito importante.
Falar em desigualdade regional não é apenas
falar do Sudeste e do Sul em relação, Senadora Angela, ao Norte e ao Nordeste, mas é falar, sim, de Boa
Vista, capital do Estado de Roraima em relação aos
Municípios do interior do Estado de Roraima. É falar de
Manaus, capital do Estado do Amazonas, em relação
aos Municípios do interior daquele Estado.
Tínhamos, sim, antes de todas essas mudanças
promovidas pelo Governo anterior, duas escolas técnicas federais no Amazonas, três, aliás: duas concentradas na cidade de Manaus – escola técnica federal
e escola agrotécnica – e uma outra agrotécnica na região do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira.
E nada mais. Hoje nós podemos contar com mais de
sete unidades, escolas técnicas federais, espalhadas
pelo interior do Estado.
É pouco? É. Mas, como vimos os dados aqui,
avançamos muito mais em oito anos do que se avançou em quase que um século de existência do Ensino
Técnico Proﬁssionalizante no Brasil.
Em 2011, a Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro da Educação, Fernando Haddad, lançaram o
Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, Pronatec, que prevê a ampliação da oferta de cursos técnicos proﬁssionalizantes por meio do funcionamento
estudantil, de expansão da rede de ensino e da oferta
de cursos gratuitos. A meta é formar oito milhões de
proﬁssionais até o ano de 2014.
O Pronatec amplia o alcance do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, FIES,
que passa a se chamar de Fundo de Financiamento
Estudantil e também a oferecer duas novas linhas de
crédito: uma para estudantes egressos do ensino médio e outra para empresas que desejem formar seus
funcionários em escolas privadas habilitadas pelo Ministério da Educação ou no Sistema “S” de escolas:
Sesi, Senai, Sesc e Senac. E aqui nós temos a confederação representada nesta sessão, a Confederação
Nacional do Comércio.
Como falei inicialmente, a contribuição do ensino
proﬁssionalizante para o desenvolvimento do Brasil – e
eu aqui destaco, como já destaquei –, para o meu Estado do Amazonas tem sido intensa. Só para citar um
exemplo, e peço perdão a todos que participam desta
sessão para, mais uma vez, citar exemplo o meu que-
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rido Estado do Amazonas. Desde a década de 1980, o
Cefet do Amazonas e a empresa Moto Honda, que é a
fábrica, a unidade da japonesa Honda instalada fora do
Japão que tem o maior índice de nacionalização.. Ou
seja, é exatamente a fábrica da Moto Honda instalada
na Zona Franca de Manaus que produz... Nós temos
determinados modelos de motocicleta que são 98%
fabricados no Brasil: peças, insumos, até o produto
ﬁnal. Repito: a unidade do Amazonas é a que tem o
maior índice de nacionalização fora do Japão.
Então, desde 1980, o Cefet e a empresa Moto
Honda trabalham em conjunto para capacitar proﬁssionais que possam atuar nos setores ligados à linha
de produção, informática e segurança do trabalho na
empresa.
Quero esclarecer que a educação proﬁssionalizante neste País – e falo mais especiﬁcamente do meu
Estado do Amazonas – não se restringe só à iniciativa
pública federal, mas também à iniciativa privada.
O Sistema de Ensino e Aprendizagem ,Senai, no
Amazonas, ligado à Federação das Indústrias, Fieam,
por exemplo, tem mais de cinquenta anos de atuação
e é uma das melhores instituições de educação proﬁssional do Brasil. A Fundação Nokia, que atua nessa área no Estado desde 1986, constitui-se também
um dos maiores investimentos em responsabilidade
social da Nokia no mundo, tornando-se modelo para
outras instituições.
Quero aqui também parabenizar – e não podia
ser diferente – os professores, os pedagogos, os técnicos, os empresários, os estudantes, enﬁm, todo o
universo de cidadãos e cidadãs brasileiros envolvidos
na construção competente desse eﬁciente sistema
brasileiro de ensino proﬁssionalizante.
Faço isso saudando os diretores das principais
escolas voltadas para essa prática no meu Estado: o
Diretor do Cefet Amazonas, Professor e Reitor João
Martins Dias; o Diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem no Amazonas, Aldemurpe Oliveira de Barros;
e a Diretora Pedagógica da Fundação Nokia, Ana Rita
Arruda. Alguns dos diretores que aqui citei representam
não só os demais diretores de outras entidades, mas
todo o corpo docente, o corpo discente, a comunidade, aqueles que ajudam no desenvolvimento do ensino
proﬁssionalizante tecnológico de nosso País.
Além de parabenizar, externo aqui os meus desejos de contínuo crescimento e aperfeiçoamento desse
ensino, que é peça fundamental para que o Brasil se
mantenha competitivo, alcançando as suas metas de
desenvolvimento.
Quero ﬁnalizar o meu pronunciamento, Senador
Wilson Santiago, dizendo que esses cumprimentos,
esses parabéns não são apenas de uma Senadora,
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de uma simples Senadora, mas de alguém que iniciou
sua militância exatamente no movimento estudantil,
cujo início foi exatamente a compreensão primeira de
que, sem revolucionar a educação, sem transformar a
educação, não seremos capazes de alcançar o desenvolvimento tão necessário à melhoria da sociedade.
Quando nós falamos em desenvolvimento, não
podemos pensar só em números, porque, mais importante que números, que uma balança comercial equilibrada, superavitária, do que uma inﬂação controlada
é exatamente o processo de inserção da sociedade,
porque o desenvolvimento não deve servir a poucos.
O desenvolvimento só pode ser considerado desenvolvimento se ele serve a uma grande maioria. E a
educação tem exatamente esse objetivo.
O Brasil, lá atrás, optou por um caminho. Nós
temos hoje um misto atuando na educação, um misto
composto pelo setor público e pelo setor privado. No
que diz respeito ao ensino superior, há duas décadas
nós tínhamos uma realidade: 75% das vagas eram
oferecidas pelo setor público e aproximadamente 25%,
pelo setor privado. A realidade brasileira hoje é diferente.
Em torno de 75% das vagas são oferecidas pelo setor
privado e 25% das vagas de nível superior, oferecidas
pelo setor público. O que não signiﬁca dizer que o Estado brasileiro também não tenha qualquer participação
nesses 75% do ensino privado, porque muitos dos programas, não apenas o Prouni, lançado pelo Governo
do Presidente Lula, mas muito da mão do Estado faz
com que educação brasileira se desenvolva.
E eu penso que nós estamos prestes a dar saltos muito mais importantes e signiﬁcativos a partir do
momento em que o Congresso Nacional, o Senado e
a Câmara – à época eu era Deputada Federal ainda
– tiveram não só a coragem, mas o compromisso e
a responsabilidade de dizer, de transformar as suas
palavras em atos, porque ninguém, nenhum político
brasileiro, nenhum militante brasileiro deixa de aﬁrmar
que o desenvolvimento só é capaz se houver o desenvolvimento em educação.
Mas nós precisamos reﬂetir as nossas palavras
em atos, e o Congresso Nacional deu um grande passo,
o mais importante de todos, penso eu, que foi a aprovação da destinação de 50% dos recursos do fundo do
pré-sal para a educação brasileira. Eu acho que esse
será o maior passo que o nosso País vai dar.
Em breve, tenho certeza absoluta, nós, que já
somos hoje a sétima economia do Planeta, mas que
amargamos índices sociais e educacionais muito ruins,
poderemos dizer: o Brasil não é apenas um País de
economia importante, mas é um País cujo povo vive
a inclusão e vive com qualidade.
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Muito obrigada. Parabéns às senhoras, parabéns
aos senhores, que fazem os 102 anos do Ensino Técnico Proﬁssionalizante no Brasil.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Vanessa, pelo
pronunciamento e pelo reconhecimento.
Com a palavra o Senador Ataídes Oliveira, representando o seu partido, o PSDB.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmº Sr. Senador Wilson Santiago, primeiro
signatário da presente sessão; Exmº Sr. Senador Paulo Paim; nosso Secretário de Educação Proﬁssional
e Tecnologia do Ministério da Educação, Sr. Eliezer
Moreira Pacheco; Presidente da Federação Nacional
das Proﬁssões Liberais, Sr. Francisco Antonio Feijó;
Presidente da Federação Nacional dos Técnicos Industriais, Sr. Wilson Wanderlei Vieira; Presidente da
Organização Internacional de Técnicos, Sr. Ricardo
Nerbas; Presidente da Rede de Cursinhos Populares
Educafro, Frei Franciscano David Raimundo dos Santos; Diretor-Geral do Senai e Diretor de Educação e
Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, Sr.
Raphael Lucchesi; demais autoridades; Presidente do
Conselho Nacional das Associações de Técnicos Industriais, Sr. Ricardo Nascimento; Presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais de Pernambuco, Sr. Jessé
Barbosa Lira; Presidente da Associação de Técnicos
das Empresas Energéticas do Estado de São Paulo,
Sr. Rubens dos Santos; Presidente do Sindicato dos
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado do Rio
de Janeiro, Sr. Jorge Gomes; Diretor-Presidente do
Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do
Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Paulo Ricardo de
Oliveira; Vice-Presidente do Sindicato dos Técnicos de
Mato Grosso, Sr. Luzimar Pereira da Silva.
Senhoras e senhores membros de conselhos
técnicos proﬁssionalizantes; senhoras e senhores professores do ensino técnico proﬁssionalizante; alunos
do ensino técnico proﬁssionalizante do SENAI e outras entidades.
Senhoras e senhores, estou aqui nesta tribuna,
meu Presidente, apesar de não preparar um discurso, para, como empresário que também sou, registrar
alguns comentários sobre o curso técnico proﬁssionalizante no Brasil.
Eu vejo no painel do Plenário que estamos hoje
comemorando 102 anos dessa magníﬁca iniciativa, o
curso técnico proﬁssionalizante. Eu percebo que muito
foi feito neste País. Não podemos negar, hora nenhuma, que muitos avanços ﬁzemos.
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O Sistema S, por exemplo, formado pelo Senac,
pelo Senai, Sebrae e tantos outros, tem sido de fundamental importância para a nossa economia, para
a nossa formação, para a capacitação da nossa mão
de obra.
Devo registrar também a criação do Pronatec.
Não tenho dúvidas de que esse programa, bem administrado, nos trará extraordinários resultados. Não
tenho dúvidas disso.
Mas também percebo, meu Presidente, que nós
ainda estamos muito aquém do que deveríamos estar hoje em dia. De fato, existe uma cadeia imensa de
procura por empregos. Por outro lado, há falta da mão
de obra qualiﬁcada no nosso País, especialmente para
o primeiro emprego.
Então, nós temos muito a caminhar no sentido da
melhor capacitação de nossa mão de obra. Muito, de
fato. E os senhores aqui presentes, nós, parlamentares,
Governo, evidentemente somos responsáveis.
No nosso Estado do Tocantins, por exemplo. O
mais novo Estado da Federação. Há jovens muito motivados para o seu primeiro emprego, mas infelizmente
estão despreparados, desprovidos de capacidade, até
mesmo para aquela mão de obra mais simples como
por exemplo, servente de pedreiro. Isso é lamentável.
Sr. Presidente, temos que investir. Os governos
tem de investir. Todos nós, cidadãos brasileiros, principalmente os nossos dirigentes têm de se articular
para investir na mão de obra, na força de trabalho do
país.
Volto ao Sistema “S”. O sistema tem uma arrecadação extraordinária. Faço questão de mencionar
isso, meu Presidente. O Sistema “S”, que elogiei há
poucos minutos dizendo que tem tido uma participação
extraordinária. Por outro lado, pelo movimento ﬁnanceiro, pela arrecadação ﬁnanceira que esse Sistema
“S” tem, ele poderia fazer muito mais do que tem feito.
Não tenho dúvida disso, salvo melhor juízo dos nossos
companheiros aqui presentes.
Sobre o Estado do Tocantins, volto a repetir, é
muito carente. Temos que olhar o nosso Tocantins com
mais atenção, bem como para os estados do Norte do
País, porque esses cursos proﬁssionalizantes que são
oferecidos nas regiões Sul e Sudeste, não são oferecidas no Norte do País.
Acabei de ouvir aqui da nossa queridíssima Senadora Vanessa Grazziotin, colocações sobre o Estado
dela, o Amazonas. Lá, tem-se uma vantagem imensa
porque tem um polo industrial de grande porte, talvez
criado pelos incentivos federais. Mas no Tocantins,
infelizmente, não temos nem a abundância dos bons
cursos proﬁssionalizantes nem os incentivos para as
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grandes iniciativas que alavancam o progresso de um
estado.
Meus Senadores e Senadoras, meu Presidente,
estive uma só vez na Europa. É interessante que a Europa valoriza muito mais o curso proﬁssionalizante do
que o curso superior. Por conta disto, o desemprego
naqueles países é menor em relação ao nosso. Isso
mostra que eles estão corretos. Precisamos proﬁssionalizar principalmente o nosso adolescente. O nosso
jovem precisa de oportunidade, e essa oportunidade
só pode ocorrer se realmente oferecermos, nesse início, a capacitação a este jovem.
Era só isso que eu queria colocar, meu Presidente.
A todos vocês, muito obrigado! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Ataídes Oliveira.
Com a palavra a Senadora Angela Portela, pela
Liderança do PT.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Senador Wilson Santiago; Exmº Sr. Senador
Paulo Paim; cumprimento também o Senador Ataídes
Oliveira; o Secretário de Educação Proﬁssional e Tecnológica do Ministério da Educação, nosso querido
Eliezer Pacheco; o Presidente da Confederação Nacional das Proﬁssões Liberais, Sr. Francisco Antonio
Feijó; o Presidente da Federação Nacional dos Técnicos
Industriais, Sr. Wilson Wanderlei Vieira; o Presidente
da Organização Internacional de Técnicos, Sr. Ricardo
Nerbas; o Presidente da Rede de Cursinhos Populares
Educafro, Frei Franciscano David Raimundo dos Santos; o Diretor-Geral do Senai e Diretor de Educação
Tecnológica da Confederação Nacional da Indústria, Sr.
Raphael Lucchesi; o Presidente do Conselho Nacional
das Associações de Técnicos Industriais, Sr. Ricardo
Nascimento; o Presidente do Sindicato dos Técnicos
Industriais de Pernambuco, Sr. Jessé Barbosa Lira; o
Presidente da Associação de Técnicos das Empresas
Energéticas do Estado de São Paulo, Sr. Rubens dos
Santos; o Diretor-Presidente do Sindicato dos Técnicos
Industriais de Nível Médio do Estado do Rio Grande do
Sul, Sr. Paulo Ricardo de Oliveira; o Vice-Presidente
do Sindicato dos Técnicos de Mato Grosso, Sr. Luzimar Pereira da Silva; membros dos conselhos técnicos proﬁssionalizantes; professores do Ensino Técnico
Proﬁssionalizante; alunos do Ensino Técnico Proﬁssionalizante do Senai; senhoras e senhores.
É por esse requerimento extremamente oportuno
do Senador Paulo Paim que realizamos nesta data esta
sessão solene em que comemoramos os 102 anos do
Ensino Técnico e Proﬁssionalizante no Brasil.
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Antes de tratar do tema em pauta, quero aqui
registrar que V. Exª, Senador Paulo Paim, tem sido
um entusiasta e um defensor do ensino técnico, tendo
dado grandes contribuições nesta Casa, inclusive com
a proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo
Nacional do Ensino Proﬁssionalizante, Fundep.
Então, eu queria, neste momento desta sessão
solene, exaltar e homenagear também o nosso Senador
Paulo Paim pela sua iniciativa e luta aqui, no Senado
Federal, em prol do ensino médio proﬁssionalizante
no nosso País.
A história do ensino técnico federal no País teve
início em 1909, quando foram criadas as primeiras
dezenove escolas de aprendizes e artíﬁces.
Eram instituições destinadas ao ensino proﬁssional, voltadas à educação das classes mais pobres.
Mais tarde, em 1937, foram criados os Liceus
proﬁssionalizantes e, com a acelerada industrialização do País na década de 40 do século passado, em
1949, foram criadas as Escolas Industriais e Técnicas.
Dez anos depois, foi a vez das escolas técnicas, instituições públicas, voltadas ao ensino técnico e proﬁssionalizante.
Com as profundas mudanças econômicas e sociais a partir da década de 1970, período em que o
País voltava a respirar a liberdade, se redemocratizava,
as escolas técnicas foram transformadas nos Centros
Federais de Educação Proﬁssional e Tecnológica, os
Cefets, que procuravam se adequar às exigências da
nova realidade social.
Em quase 100 anos de história, entre 1909 e 2002,
foram criadas 140 instituições que ofereciam ensino
técnico no Brasil. Por muitos anos, praticamente nenhuma nova unidade foi aberta, decorrendo daí uma
enorme defasagem na formação da mão de obra. Essa
realidade começou a mudar rapidamente a partir de
2003, com o início do governo Lula, quando o Ministério
da Educação colocou em prática o Plano de Expansão
da Rede Federal de Educação Proﬁssional.
Esse plano permitiu que 214 novas unidades fossem implantadas nos oito anos seguintes, oferecendo
500 mil novas vagas na educação proﬁssional. Isso foi
fundamental, Sr. Presidente, para o meu Estado de
Roraima, que, antes, contava com uma escola técnica
federal, hoje transformada em instituto federal e com
mais duas unidades descentralizadas, nos Municípios
de Caracaraí e Amajari, e uma escola agrotécnica no
Projeto de Assentamento Nova Amazônia.
O Instituto Federal de Roraima – e eu quero aqui
falar do trabalho belíssimo, sério, dedicado, que o nosso
Reitor, Professor Edvaldo Pereira, tem realizado à frente
daquela instituição. Eu, como Senadora da República
e como Deputada Federal no pleito passado, também
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acompanhei muito de perto a desenvoltura, a forma
dedicada, séria com que aquela equipe do Instituto Federal de Educação de Roraima consegue conduzir os
trabalhos, consegue oferecer educação de qualidade
para a população do meu Estado de Roraima.
E acho que é importante destacar isso, porque o
MEC, na última avaliação feita do ensino médio, Roraima, o meu Estado, ﬁcou em último lugar na avaliação
entre todas as Unidades Federadas do nosso País.
Então, em um Estado que tem o ensino médio proﬁssionalizante da pior qualidade é preciso realmente um
esforço concentrado, é preciso realmente de políticos,
de parlamentares, do Poder Público, dos Governantes
uma ação conjunta articulada para melhorar esse ensino médio, esse ensino proﬁssionalizante. Por isso,
faço questão de destacar aqui a qualidade do ensino
das escolas técnicas proﬁssionalizantes do Brasil e do
meu Estado de Roraima.
O Instituto Federal de Roraima, por sinal, é consequência da Lei nº 11.892, de 2008, que instituiu a
Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cientíﬁca e
Tecnológica e criou os 38 Institutos Federais que existem atualmente.
Por esta lei, os Cefets, as Escolas Agrotécnicas
e as Escolas Técnicas passam a formar os Institutos
Federais, instituições de educação especializada em
oferecer educação proﬁssional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. As instituições estão
presentes em todos os Estados da Federação, oferecendo ensino médio integrado ao ensino técnico,
cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia e
licenciaturas e pós-graduação.
Feito esse breve relato do histórico das escolas
técnicas, quero aqui, também, destacar, como todos os
demais Senadores, o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico, colocado aqui pela Senadora Vanessa,
lançado recentemente pela Presidenta Dilma Rousseff, como uma nova fase da educação proﬁssional, que
pretende ampliar em mais três milhões as vagas nos
Institutos Federais, Cefets e Escolas Técnicas de todo
o Brasil, até o ﬁnal de 2014.
Com o início das inscrições previsto já para junho
de 2011, o Programa Nacional de Acesso à Escola
Técnica tem um foco especial, Sr. Presidente. São os
beneﬁciários do Programa Bolsa Família, que, todos
sabemos, têm diﬁculdades de encontrar a porta de
saída dos programas de assistência social mantidos
pelo Governo.
Outro público alvo, e isso é importante destacar,
são os jovens do ensino médio e os trabalhadores que ﬁzeram uso do seguro desemprego por mais de uma vez.
Repetidos encaminhamentos ao seguro desemprego
evidenciam a diﬁculdade que esses jovens encontram
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para inserir-se, de forma duradoura, em um mercado
que exige, cada vez mais, dos trabalhadores.
A meta do Pronatec é ainda mais ambiciosa. Além
de qualiﬁcar mais de três milhões de proﬁssionais na
rede federal até 2014, o Governo vai trabalhar em parceria com as instituições de ensino do Sistema S – Sesc,
Senai, Sesi, Senac e Senat – para formar outros cinco
milhões proﬁssionais, ampliando o número de vagas,
no total, para oito milhões em quatro anos.
Por outro lado, o Pronatec amplia o Financiamento Estudantil – Fies, estendendo esse benefício, antes
restrito aos estudantes do ensino superior, também aos
alunos dos cursos técnicos e proﬁssionalizantes, com
ﬁnanciamentos a juros baixos por meio do BNDES.
Outro foco importante do Pronatec são as empresas interessadas em capacitar seus trabalhadores,
que poderão se inscrever no programa, recebendo,
para isso, incentivos do Governo Federal.
Essas são iniciativas importantes para ampliar a
formação da mão de obra, num momento especial da
economia brasileira, em que o crescimento da oferta de
empregos impõe a necessidade de um amplo programa
de formação e qualiﬁcação de novos trabalhadores.
A ampliação da rede federal durante o governo
Lula e o lançamento do Pronatec, já no início do Governo Dilma, mostram, de forma muito clara, o compromisso do Partido dos Trabalhadores com a educação
pública de qualidade, com a formação de mão de obra
qualiﬁcada, o que, todos sabemos, permite também
ganhos substanciais na renda e na qualidade de vida
dos brasileiros.
Para encerrar as minhas palavras, Sr. Presidente,
quero aqui aproveitar a oportunidade para reaﬁrmar
que já conseguimos, junto ao Ministério da Educação,
a implantação de mais uma escola técnica vinculada
ao Instituto Federal de Roraima. Esse campus será
localizado na zona oeste de Boa Vista, nossa capital,
onde se concentram 70% da nossa população.
Mais que isso. Neste ano, nós já nos reunimos
várias vezes com os técnicos do MEC; com o Secretário Executivo, nosso amigo Eliezer Pacheco; com o
Secretário Executivo Henrique Paim; e com o Ministro
Fernando Haddad, com o objetivo de incluir Roraima
no plano para a construção de mais 120 unidades por
meio do Pronatec. Conseguimos, assim, mais duas
escolas técnicas para o interior de Roraima.
Foi muito bem manifestada aqui a importância da
interiorização, a importância de os jovens que moram
no interior, em locais de difícil acesso, terem oportunidade de ter uma escola técnica proﬁssionalizante
de qualidade.
Uma escola técnica em Roraima será localizada
em um Município da região centro-sul do Estado, e
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outra na região norte, de acordo com estudos já feitos
pelo Instituto Federal, que detectaram a necessidade
de formação técnica e superior nas áreas de forte presença da agricultura familiar e do agronegócio.
Essas novas escolas técnicas em Roraima, Senador Paim, estão de acordo com a intenção do Governo da Presidenta Dilma, de levar o ensino proﬁssionalizante para as regiões mais necessitadas e de
contribuir para a formação de trabalhadores, inclusive
com cursos de menor duração.
Nesta data em que o Senado Federal realiza
esta sessão solene pelos 102 anos do Ensino Técnico
Proﬁssionalizante, temos motivos para comemorar o
enorme salto registrado nos últimos anos, com uma
expansão signiﬁcativa na rede federal de ensino e no
número de vagas e, principalmente, com essa nova
iniciativa, o Pronatec, que vai valorizar ainda mais esta
modalidade de ensino.
Então, digo a vocês da minha alegria, da minha
satisfação de participar desta sessão solene em prol do
ensino técnico proﬁssionalizante, porque sou professora da rede pública de ensino, cheguei aqui ao Senado,
onde procuro trabalhar com muita ênfase, com muito
envolvimento, da forma que é possível, para melhorar
a educação em nosso País, em todas as modalidades
de ensino, mas, especialmente, hoje, o ensino técnico,
o ensino médio e proﬁssionalizante.
Parabenizo todos os envolvidos com essa modalidade de ensino.
Muito obrigada a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Secretário de Educação Proﬁssional e Tecnológica do Ministério da Educação, Sr. Eliezer Pacheco.
V. Sª tem a palavra.
O SR. ELIEZER MOREIRA PACHECO – Senador Wilson Santiago, que preside esta sessão; Exmº
Sr. Senador Paulo Paim, proponente da mesma, nosso conterrâneo e amigo do Rio Grande do Sul; Sr.
Francisco Antonio Feijó, Presidente da Confederação
Nacional das Proﬁssões Liberais; Diretor-Geral do
Senai, nosso amigo, companheiro Raphael Lucchesi;
Frei David, velho amigo de lutas, batalhador incansável da causa afro em nosso País; professores, professoras, alunos e alunas aqui presentes, realmente, o
Senador Paim demonstra mais uma vez sua grande
sensibilidade no sentido de resgatar esses temas que,
muitas vezes, são relegados a um segundo plano, até
porque nosso País tem uma tradição bacharelesca
extremamente arraigada, tendendo muitas vezes a
secundarizar tudo aquilo que se relaciona ao mundo
do trabalho, que se relaciona ao saber fazer, quando,
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na verdade, do trabalho resulta toda a riqueza e todo
o crescimento deste País.
O grande mérito do Presidente Lula não foi apenas a expansão, que, por si só, é extraordinária – o
Presidente Lula fez mais escolas do que todos os demais Presidentes somados –, mas, fundamentalmente,
foi o fato de ele ter colocado a educação proﬁssional
e tecnológica na pauta do País, concebendo-a como
parte de um projeto nacional de desenvolvimento democrático, soberano e inclusivo, o que demonstra a
grande sensibilidade daquele governo às questões
sociais, assim como demonstrou Nilo Peçanha, em
1909, quando criou as primeiras dezenove escolas
técnicas do País, uma em cada Estado da Federação
– na época, dezenove escolas.
Algo que sempre me chamou a atenção, Senador Paim, é que, embora eu seja professor de História, nunca vi nenhuma referência à cor da pele de Nilo
Peçanha, em nenhum livro. Nunca encontrei. E Nilo
Peçanha era um afrodescendente... (Palmas.) o que
é algo extraordinário para a época, dominada pelas
elites, termos um Presidente com essa ascendência
na Presidência da República, certamente fruto da relação de algum senhor com alguma ex-escrava descendente de escravo.
Mas, com certeza, esse vínculo de Nilo Peçanha
com sua ascendência africana o motivou a olhar para
os mais desassistidos do nosso País e, pela primeira
vez, em 1909 – portanto, há nem tanto tempo assim
–, a constituir as primeiras escolas técnicas do nosso
País, voltadas fundamentalmente para os desassistidos da sorte, como eram chamados então aqueles
mais marginalizados.
Muito já se falou sobre a rede, e não vou ser repetitivo. O Senador Paim me pediu que falasse, embora rapidamente, do Pronatec, que é o centro da política
educacional do Governo da Presidente Dilma e que tem
um projeto ambicioso de constituir oito milhões de vagas
em educação proﬁssional até o ﬁnal do seu Governo.
Todos nós sabemos – a imprensa tem, repetidamente, noticiado isso – da imensa falta de mão de
obra em nosso País, embora, eu gosto de repetir, seja
uma maravilha termos esse problema, não é, Senador Paim? Porque, antes, o que tínhamos era falta de
emprego. Agora, temos falta de trabalhadores. Esse é
um belo problema para ser enfrentado.
Embora os investimentos tenham sido muito maciços, é evidente que, em educação, não existem resultados a curto prazo. Em educação, os resultados são
a médio e a longo prazo. Um ciclo educacional é cerca
de 20 anos. Se formos contar só do fundamental em
diante: nove anos de fundamental, três anos do médio,
são doze anos; mais quatro, cinco anos de superior,

229

Maio de 2011

são dezessete anos; o período para essa pessoa ser
assimilada no mercado de trabalho é de vinte anos.
Esse é um ciclo. A Coreia levou 40 de investimento
para atingir o patamar que atingiu, mas um dia isso
tinha que iniciar no nosso País e, felizmente, iniciou,
embora ainda hoje nos ressentamos de muita carência
na área educacional e na área do trabalhador qualiﬁcado, porque, antigamente, aprendia-se uma proﬁssão
com o pai, com o avô, com uma pessoa mais velha.
Depois da noção técnico-cientíﬁca, isso é impossível,
porque, nem na época da nossa juventude, as tecnologias hoje disponíveis, existiam, muito menos na época
muito menos na época dos nossos avós, dos nossos
pais. O Senador Paim, se deixar de ser Senador, vai
ter alguma diﬁculdade no mercado de trabalho, porque,
agora, Senador, o torno mecânico com o que o senhor
trabalhava é um tecladinho ali. Não é mais aquele torno
que tirou o dedo do Lula. Agora é com um teclado que
o trabalhador, com o avental branco, longe da graxa,
torneia as peças, constrói as peças. Hoje não tem como
se preparar para isso fora da escola, fora de um curso.
Não temos como aprender com as gerações anteriores como se fazia antigamente. Por isso, a educação
proﬁssional é fundamental nos dias de hoje.
Tentando enfrentar essas diﬁculdades, lançouse o Pronatec. O que é o Pronatec? É a ampliação de
todos os programas já existentes e mais alguns. Mais
201 unidades da rede federal espalhadas por todo o
Território nacional, desde São Gabriel da Cachoeira,
na fronteira com a Colômbia – na semana que vem,
vou inaugurar uma unidade em Xapuri, terra do nosso
saudoso Chico Mendes; a continuação do Brasil Proﬁssionalizado, que é o ﬁnanciamento para as escolas
técnicas dos Estados, aquelas que os Estados mantêm
para poder aprofundar a sua formação proﬁssional; a
ampliação dos acordos com o Sistema S, que já gerou
milhares de vagas gratuitas no nosso País; a ampliação
da e-TEC, que é a educação proﬁssional a distância
– hoje temos cerca de 200 polos no País, com 30 mil
vagas, e queremos chegar a 250 mil vagas até o ﬁnal
do Governo Dilma –; e o que estamos chamando de
Bolsa Pronatec, que é o ﬁnanciamento para dois públicos, principalmente para cursos de formação iniciada e
continuada via rede federal, via Sistema S. São bolsas
para os beneﬁciários do seguro desemprego, em que
30% são reincidentes e, misteriosamente, Senador
Paim, há mais seguro desemprego e desempregado
no País. Não me peça para explicar isso, porque não
conseguiria, mas essa é a realidade. Por essa lei do
Pronatec, que está aqui no Congresso, o reincidente,
para receber o seguro desemprego, terá que fazer
qualiﬁcação proﬁssional, com duas exceções: uma,
quando ele já tiver qualiﬁcação proﬁssional, porque
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aí o problema dele não é falta de qualiﬁcação, mas
algum outro; e a segunda é quando não haja oferta
disponível para ele. Se não o reincidente terá que fazer formação proﬁssional para se habilitar ao seguro
desemprego. Isso implica uma mudança da legislação,
evidentemente.
Outro público beneﬁciário é aquele que recebe o
Bolsa Família, para reinseri-lo no mercado de trabalho,
dando-lhe um aporte de saída para o Bolsa Família.
Também estamos estendo o Fies, que já existe
para o ensino superior privado, para o ensino técnico
privado. As escolas técnicas, mediante avaliação a que
serão submetidas, poderão receber também o Fies,
assim como haverá outra linha chamada Fies Empresarial, que será o ﬁnanciamento para as empresas que
desejarem, elas próprias, qualiﬁcar seus trabalhadores.
Essas empresas também terão ﬁnanciamento subsidiado para esse objetivo.
É um leque de políticas, essas e outras, que pretende enfrentar, de forma emergencial, em alguns casos no médio e longo prazo, esse problema que hoje
enfrentamos no Brasil, e que a mídia tem chamado de
“apagão de mão de obra”.
Sem dúvida alguma, é um projeto ambicioso. É
um projeto que conta com alguns bilhões de reais para
ﬁnanciá-lo, porque, felizmente, no Brasil, não tem faltado dinheiro para a educação. Estou há sete anos no
Ministério da Educação e, mesmo quando ocorreram
contingenciamentos, jamais houve cortes da educação
e da saúde, permitindo que esse não fosse o problema.
O problema, muitas vezes, é a diﬁculdade de executar
esses recursos. Especialmente nesses que repassamos
para Estados e Municípios há uma baixa execução na
maioria dos Estados. Mas, enﬁm, são questões que
temos que enfrentar e tentar resolver.
Então, Sr. Presidente, senhor proponente, Paulo
Paim, e demais membros da Mesa, quero dizer que, da
parte do Ministério da Educação, é uma honra muito
grande receber esta homenagem à educação proﬁssional aqui, nesta Casa, que honra todos os brasileiros.
Desejo que todos nós, quer no Poder Executivo, quer
no Poder Legislativo, estejamos à altura dos grandes
desaﬁos que a Pátria tenha colocado para nós neste
momento.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Diretor-Geral do Senai
e Diretor de Educação e Tecnologia da Confederação
Nacional da Industria, Rapahel Lucchesi.
O SR. RAPHAEL LUCCHESI – Senador Wilson
Santiago, que preside esta sessão, Senador Paulo
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Paim, proponente desta sessão, eu queria agradecer
o convite, agradecer a palavra. Um diretor nacional do
Senai tem de estar sempre pronto a falar pelo Senai,
porque honra a sua história de 70 anos.
Nesses 70 anos, o Senai treinou e qualiﬁcou 52
milhões de brasileiros e, apenas em 2010, o Senai teve
2,3 milhões de matrículas. Concordo com o Senador
Ataídes – inclusive, vamos informá-lo de maneira mais
adequada – de que o Senai tem de investir mais, porque o Brasil tem grandes necessidades. E o Senai tem
de investir mais, sobretudo, em um sistema mais adequado de informação, para podermos dar à sociedade
brasileira a transparência necessária dos recursos e
do alcance do resultado das ações que são desenvolvidas pelo Senai anualmente.
A educação proﬁssional está no centro de todas
as sociedades que alcançaram ações bem sucedidas
de desenvolvimento econômico e social. A educação
básica, a educação proﬁssional, a ciência, a tecnologia,
a inovação, esses são fatores essenciais do futuro. E
nós temos problemas na matriz educacional brasileira. Esses problemas são apontados nos documentos
da Confederação Nacional da Indústria e do Sistema
Sesi/Senai, que mostram que a educação brasileira
precisa melhorar a qualidade – essa é uma agenda
importante –, e nós precisamos resolver o problema
da nossa matriz. Poucos países têm uma matriz tão
diversa como a nossa. Temos seis milhões de matrículas na educação superior contra apenas um milhão
na educação técnica de nível médio. É muito pouco,
é muito desbalanceado. Nenhum país que alcançou
desenvolvimento econômico tem uma matriz tão diferente como a nossa.
Nós precisamos, também, estabelecer uma lógica de educação proﬁssional com uma pegada da
cultura empresarial e da necessidade de atendimento à demanda. Esta é a experiência do Senai: atende
à demanda, tem cultura empresarial, tem um ethos
voltado às necessidades das empresas e também da
realização dos projetos dos indivíduos. E vou dar dois
exemplos aqui muito citados: do Presidente Lula, que,
de fato, fez toda uma ação voltada à educação – e não
tenha dúvida de que, ao colocar a centralidade da educação proﬁssional, traduziu sua experiência de vida,
formado ele pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial; e outro, aqui do Senado da República, proponente do Dia Nacional da Educação Proﬁssional, o
Senador Paim, também formado pelo Senai. É esse
ethos que nós estamos comentando.
De fato, aos 102 anos da educação proﬁssional no
Brasil, temos muito a comemorar, mas temos também
que lançar alguns desaﬁos para a história futura do
Brasil. Nós temos um problema hoje de matriz e temos
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um problema hoje no nosso sistema educacional, que
não é apenas o da qualidade. É também o problema
de uma formação excessivamente acadêmica. Com o
País em desenvolvimento, nós temos a juventude deste
País com treze anos de escola e sem necessariamente
uma única hora de educação proﬁssional. É nisso que
nós precisamos avançar e, que bom que, em boa hora,
o Governo Federal pensa no Pronatec.
Acho que o Professor Eliezer Batista colocou
isso de forma absolutamente clara, mas gostaríamos
de enfatizar a parceria com o Senai, com a Confederação Nacional da Indústria, que vão estar ao lado nesse
programa, colocando a necessidade de avançarmos
na agenda de desenvolvimento econômico e social do
Brasil pela integração, pela capacitação, para assegurarmos a inserção das pessoas nos seus projetos de
desenvolvimento econômico e social.
Muito obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Frei David, da Educafro.
O SR. FREI DAVID RAIMUNDO DOS SANTOS –
Irmãs e irmãos presentes, nas pessoas dos alunos dos
cursinhos técnicos e dos alunos dos pré-vestibulares
comunitários, bem como dos universitários presentes
aqui, de São Paulo, do Rio, de vários lugares do Brasil, cumprimento todo mundo da Mesa, que compõe
essa rica e bonita Mesa, bem como os demais participantes.
Quero começar elogiando o MEC e o Governo
Federal, e espero que ninguém estranhe. Quero dizer
que por três vezes a Educafro teve reunião com o Ministro Haddad e, nas três vezes, uma das pautas foi
esta: Dr. Fernando, pelo amor de Deus, esse dinheiro
do Fies só entregue a empresas particulares, via Fies,
empresas de educação, isso não é honesto, não é legal.
Se quer manter, mantenha, mas permita que o Fies
tenha um braço que ﬁnancie diretamente alimentação,
passagem de ônibus e o livro do aluno.
Nas três vezes, o MEC não abriu a porta para essa
possibilidade. E agora, estou surpreso em ver, ao ler o
projeto, que o MEC está permitindo que o próprio aluno
do ensino técnico tenha acesso ao dinheiro do Fies, e
não só as empresas. Tenho certeza de que os alunos
serão muito mais capazes de fazer esse dinheiro render para o Brasil do que só as empresas. Mantenha as
empresas sim, mas abrir para o aluno é fundamental.
Então, quero parabenizar o MEC por isso aí.
Então, primeiro, um elogio.
O segundo ponto é um apelo, um apelo para o
MEC, para o Governo Federal.
Fico triste em ver a Presidente Dilma – que começa um governo muito bom –, porque, infelizmente,
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até agora não vi nenhum sinal da Dilma em favor da
população negra.
(Manifestação das galerias.)
O SR. FREI DAVID RAIMUNDO DOS SANTOS
– Índio está tendo vez, sem terra está tendo vez, etc.
e tal. Mas negro está marginalizado. Presidente Dilma,
por favor, por que você lança um projeto desses agora,
o Pronac, e não inclui no Pronac cotas para negro?
Por quê? Que absurdo é esse, Dilma!
Gente, olha só: 161 universidades já adotam cotas
no Brasil. Dessas, trinta ﬁzeram pesquisa comparando
o jovem pobre e negro, bem lascado, que vai fazer vestibular quebrado pela escola pública sem qualidade, e
o jovem de classe média. No vestibular, o aluno pobre e
negro tem nota média 40% abaixo do aluno de classe
média. Um ano depois, estudando com o mesmo professor, na mesma sala de aula, mesmo equipamento,
mesma biblioteca, o jovem negro está - no Brasil inteiro, nos trinta estabelecimentos que ﬁzeram a pesquisa
- com média acadêmica superior à da classe média.
Então, por que continuar discriminando o negro?
Então, faço um apelo ao MEC, aos Deputados da
situação e da oposição, para que façam uma emenda
a esse projeto que está sendo lançado agora, o Pronac. O Pronac não pode ir para frente sem garantir,
desde já, cota para negro, que é algo concreto, está
provado, tem resultado concreto. Inclusive o índice de
abandono de vagas pelo negro é menor do que o da
classe média.
O terceiro ponto, infelizmente, é um protesto ao
MEC e ao Governo Federal. Gente, eu espero que vocês me compreendam. Se alguém estiver com pedra
na mão, jogue lá fora, para não sujar o tapete azul tão
bonito. Jogue lá fora, para o sangue não sujar o tapete
azul aqui. Mas, se eu como brasileiro guardo uma mágoa do Brasil e dos sucessivos governos brasileiros,
é o seguinte: um aluno de classe média alta que vai
fazer o curso de medicina tem de graça esse curso,
que custa, aos cofres públicos, cinco mil por mês. Esse
aluno se forma e vai abrir seu consultório na Avenida
Paulista, não vai para a periferia servir ao povo pobre,
negro e lascado. Agora, um aluno de curso técnico vai
fazer um curso técnico e o Fies, bondosamente, vai
proteger esse aluno, e esse aluno, após usar o Fies
para fazer o curso técnico, é obrigado a devolver esse
dinheiro. Isso é injusto, é desonesto!
(Manifestação das galerias.)
O SR. FREI DAVID RAIMUNDO DOS SANTOS
– Queremos, queremos, queremos que o Governo
Dilma, que é sério, que o pessoal da oposição, que é
sério, nos ouça. Se o pessoal da medicina – só rico é
beneﬁciado – não tem que devolver o dinheiro gasto
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com educação aos cofres públicos, por que o jovem
pobre, que vai pegar dinheiro pelo Fies, tem de devolver aos cofres públicos o dinheiro gasto? Isso é desonesto! Não concordo com isso e apelo aos Senadores
que não permitam que isso passe.
O quarto ponto é uma dúvida. Eu li todo o projeto
e não vi com clareza como é que vai funcionar a formação técnica via Internet. Não vi também com clareza
qual é o valor da bolsa formação estudante. Não vi com
clareza qual é o valor da bolsa formação trabalhador.
Eu queria clareza disso, até para elogiar, porque eu
quero é ver meu povo negro, meu povo pobre branco
lascado vencendo, e estão só levando a pior. E projetos bonitos aparentemente, mas por baixo cheios de
armadilha, para poder jogar o negro em armadilha. O
negro pobre, o jovem branco pobre é obrigado a depois pagar o curso técnico via Fies. Isso não pode, é
desonesto. (Palmas.)
Eu quero, então, fazer um apelo ao pessoal do
curso técnico: que permita criar agora, neste projeto
Pronac, o Conaf – Comissão Nacional de acompanhamento ao Fies, que vai para o pré-técnico, porque nós
estamos com algumas denúncias graves. A nossa entidade trabalha com jovens universitários pobres e todo
dia chega a seguinte denúncia: Frei David, eu estou
na faculdade tal, faço lá administração. O aluno que
paga à vista paga R$400,00 na administração. Eu, que
peguei ﬁnanciamento pelo Fies, a faculdade cobra do
Governo mil reais. E eu, depois de formado, tenho que
devolver mil reais ao Governo. Então, o Governo está
permitindo que essa faculdade particular me roube.
Porque, se o aluno que tem dinheiro paga R$400,00
por mês num curso de administração, eu, que dependo
do Fies, pago mil reais por mês, e o Governo permite
isso, sem botar polícia em cima dessas faculdades.
(Interrupção do som.)
O SR. FREI DAVID RAIMUNDO DOS SANTOS
– Fui cortado.
Bom, concluo dizendo que tenho mais duas denúncias, mas não vou fazê-las porque o horário não
permite. Peço, então, que depois haja o momento para
essas denúncias. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Presidente da Federação Nacional dos Técnicos Industriais, Wilson Wanderlei Vieira.
O SR. WILSON WANDERLEI VIEIRA – Exmº Sr.
Presidente desta Mesa, Wilson Santiago, cumprimento
o Senador Paulo Paim; cumprimento o nosso companheiro da CNPL, Francisco Antonio Feijó, o Ricardo
Nerbas, Presidente da Oitec, Organización Internacio-
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nal de Técnicos, cumprimentando esses companheiros,
cumprimento os demais componentes da Mesa.
Cumprimento os meus companheiros dos Sintec’s,
aqui presentes. Do Rio Grande do Sul, Paulo Ricardo;
Paraná, Solomar Rockembach; Rio de Janeiro, Antônio Jorge; Espírito Santo, representando o Presidente
do Sintec, Espírito Santo, nosso companheiro Kepler;
representando Mato Grosso, o nosso companheiro Luzimar; representando o Sintec, Distrito Federal, o nosso
companheiro Zaranza; Jessé, Presidente do Sintec de
Pernambuco; Roberto Sampaio, do Sintec de Sergipe;
Maria Amélia, do Sintec de Alagoas; o nosso companheiro Ricardo Nascimento, Presidente do Contai; Rubens, Presidente da Associação dos Técnicos de São
Paulo, e o nosso companheiro José Raimundo, das
associações de Minas Gerais; Senhores e Senhoras,
demais companheiros técnicos e estudantes de ensino
técnico, nós temos uma história e esta Casa sempre
esteve presente com o apoio.
Quando nós iniciamos o nosso movimento, em
1979, lutávamos pela regulamentação proﬁssional e
ﬁzemos um adesivo em que estava escrito o seguinte: “Setenta anos de ensino técnico sem proﬁssão
regulamentada.” Então, os senhores vejam que são
32 anos em que lutamos pelos técnicos e pelo ensino técnico.
E lembramos aqui que o Senador que nos apoiou,
que nos deu toda a frente foi o ex-Senador Jarbas
Passarinho. Depois, diversos políticos nos ajudaram
bastante e entenderam as nossas solicitações e as
nossas aﬂições para falar do técnico, sabendo que
nós viemos de classe pobre.
Eu já disse em diversas oportunidades que eu sou
ﬁlho de pedreiro, como tem aqui diversos companheiros nossos que vieram de lá e tiveram oportunidade
através do ensino técnico.
E agora quem pega a bandeira do ensino técnico,
mais uma, não é Senador Paulo Paim?, é o Senador
Paulo Paim, que tem diversas, ele pega mais uma do
ensino técnico. Nós estamos bem apadrinhados. Por
quê? Agora, este momento é a hora do ensino técnico. As nossas reivindicações estão sendo atendidas.
É interessante observar que tudo o que nós falamos,
que todos os eventos que nós realizamos, hoje está
em pauta, tudo cumprido.
Nós lembramos de um evento que nós ﬁzemos,
logo no início do Governo Lula, na Câmara Municipal
de São Paulo, e é interessante que no dia seguinte
todas as nossas reivindicações estavam no sítio do
Ministério da Educação.
Então, quer dizer, o que nós estamos falando, batendo numa tecla há trinta e dois anos, chega hoje. Nós
queremos ainda mais, porque sabemos que a nossa
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categoria é muito importante para o desenvolvimento
nacional, para o desenvolvimento da tecnologia.
Nossa categoria é bastante importante e nós queremos culminar este nosso trabalho com a aprovação
do nosso piso salarial.
O nosso piso já foi aprovado nesta Casa e agora tramita na Câmara dos Deputados,. Nós queremos
concluir com esse piso, que é muito importante para a
categoria. No momento em que se discute a valorização do proﬁssional técnico, aumentam as vagas nas
escolas técnicas, é o momento também de estipular
o piso salarial para esses proﬁssionais.
Concluindo, Senador, no dia 23 de setembro nós
comemoramos o Dia do Ensino Técnico, lembrando
aí do saudoso Nilo Peçanha. Então nós escolhemos
o dia 23 de setembro como o Dia do Ensino Técnico.
Existe uma lei federal aqui desta Casa que institui o
dia nacional.
Precisamos comemorar. Precisamos comemorar muito porque a nossa categoria é de grande importância.
E por que não criarmos uma frente parlamentar
do ensino técnico? Eu acho que está na hora, e o técnico está em evidência.
Um abraço e muito obrigado senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Presidente da Organización Internacional de Técnicos, Dr. Ricardo Nerbas.
O SR. RICARDO NERBAS – Bom-dia a todas e
a todos os presentes.
Quero cumprimentar o Exmº Sr. Senador Wilson
Santiago e, se me permitem, em seu nome, cumprimentar as Srs. Senadoras e os Srs. Senadores presentes neste ato.
Quero cumprimentar o Secretário Nacional de
Educação Proﬁssional, nosso companheiro do Rio
Grande do Sul, professor Eliezer Pacheco e, em seu
nome, Prof. Pacheco, cumprimentar todas as educadoras e os educadores presente neste ato, nos prestigiando.
Cumprimento meu amigo, meu companheiro de
luta do movimento sindical, o técnico Wilson Wanderlei Vieira. Em seu nome, Wilson Wanderlei Vieira,
cumprimento todos os sindicalistas aqui presentes,
todos meus colegas técnicos, lideranças do nosso
movimento sindical.
Um cumprimento muito especial aos alunos que
estão presentes aqui, meus futuros colegas de proﬁssão, da Escola Técnica Senai, de Brasília. Está aqui
presente o nosso Senai. Cumprimento os alunos. Cumprimento todo movimento na defesa da educação proﬁssional.
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Por último, carinhosamente, quero cumprimentar e agradecer ao meu amigo, grande Senador Paim,
gaúcho, líder nacional do movimento sindical e movimento social deste País. Temos orgulho, Senador Paim,
de repartir o seu trabalho com toda Nação brasileira.
Muito obrigado, Senador Paim, por esse brilhante trabalho, por essa luta incansável que o senhor dedica
às pessoas com pouca voz e com pouca vez neste
País! Muita coragem o senhor tem ao fazer isso! Muito brilhantismo o senhor demonstra nesses temas tão
importantes do povo brasileiro.
Nós, do movimento sindical dos técnicos, nas
nossas lutas e caminhadas em defesa dos proﬁssionais e da educação sempre o procuramos, Senador;
e sempre tivemos as portas abertas para as nossas
reivindicações. As lutas são eternas, a gente sabe
disso, mas os avanços vêm de acordo com as nossas
persistências; com o esforço do nosso trabalho.
Nós, hoje, estamos aqui comemorando 102 anos
da educação proﬁssional. Nós aqui estamos comemorando o boom do ensino proﬁssional no Brasil, que, lamentavelmente, há poucos anos esteve tão esquecido
pelos governos brasileiros, mas, graças ao Presidente
Lula e a uma série de políticos, um dos quais o Senador Paim, – também quero me referir a um ex-Senador
desta Casa, do Espírito Santo, Gerson Camata, incansável lutador pelo ensino proﬁssional – foi feita essa
reversão e reativou-se o ensino proﬁssional da área
tecnológica da rede federal, que estava jogada para
segundo plano.
Nós queremos aqui agradecer a todas as pessoas que apoiaram esse processo. Ao professor Eliezer
Pacheco, que está comandando esse processo desde
o início, o nosso muito obrigado. A nossa saudação,
professor!
Eu, ontem, estava lendo o Zero Hora dominical
e tinha uma matéria sobre educação e sobre mercado
de trabalho. Foi feita uma pesquisa, no Brasil sobre o
que mais o Brasil necessita. Que bom que o senhor falou e a isso se referiu, Professor Eliezer Pacheco. Que
bom que temos aqui falta de proﬁssionais. O inverso é
que seria terrível: nós termos proﬁssionais, gente para
trabalhar, qualiﬁcação e não termos emprego.
O que mais o Brasil hoje necessita é de técnicos.
Então, mais uma vez agradeço ao Professor Eliezer
Pacheco e aos políticos que apoiaram esse processo.
Os técnicos estão aí e vão começar a surgir. E eu tive
mais uma notícia boa hoje, que não sabia.
Eu sabia do Pronatec, esse programa do Governo
Federal. Eu não tenho dúvida que nós, da Federação
dos Movimentos dos Técnicos, o Senador Paim, o nosso projeto lá do Rio Grande do Sul, carinhosamente
comandado pelo Senador Paim, projeto que entende
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as diferenças, de que eu tenho orgulho de ser um dos
coordenadores, tem um cunho social fortíssimo. Um
dos pilares que nós temos certeza de que vai alavancar
os nossos jovens é a educação proﬁssional.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RICARDO NERBAS – Então, nós estamos
todos de parabéns. O Governo Federal, por meio da
Rede Federal de Educação Proﬁssional, o Senai, que
sempre prestou uma grande educação proﬁssional
neste País, estamos todos de parabéns.
Quero também aqui parabenizar – neste momento se retiraram, mas está ai o Frei Francisco – a
turma do Educafro. Vocês têm que reivindicar mesmo,
faz parte, o processo democrático é assim mesmo. O
Brasil é hoje um País democrata, é um País que está
sendo construído para todos. E nós, dirigentes, temos
que apoiar isso sim, temos que apoiar isso, sim. Então,
estamos profundamente agradecido.
Finalizo, com a citação de um grande líder por
que tenho grande admiração,...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO NERBAS – ...que é o ex-Presidente da África do Sul Nelson Mandela. Em um determinado momento muito difícil em que estava preso,
o seu movimento estava-se enfraquecendo porque o
seu líder máximo estava extremamente isolado, uma
crueldade brutal, ele disse: “Não tenham medo, companheiros. Nós temos os nossos objetivos claros, nós
vamos persegui-los e nós vamos vencer”.
Nós temos, sim, os nossos objetivos claros: é a
educação proﬁssional para os nossos jovens, que vão
alavancar o tão sonhado social deste País, que vai
propiciar desenvolvimento econômico.
Muito obrigado a todos vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o autor do requerimento
que resultou nesta sessão, o Senador Paulo Paim, que
tem muito, ao longo do tempo, não só honrado não só
a esta Casa, como também à população brasileira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meus
amigos e minhas amigas, Senador Wilson Santiago
que preside a sessão, quero primeiro tranquilizar todos: agora são 12h50min., e, embora eu venha com
esta pilha de papel, não se preocupem porque não
vou ler tudo isso aqui.
Cumprimento primeiro a Mesa, já a partir do Presidente, cumprimento o Senador Ataídes Oliveira, que
tem estado comigo em todos os debates nas comissões
que tratam dos temas sociais; Eliezer Pacheco, além
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de Secretário da Educação Proﬁssional e Tecnológica,
é meu amigo. Digo, Eliezer, que bom, que bom, que
você, durante praticamente nove anos, está tocando
esta área do ensino técnico proﬁssional! Que bom
poder dizer, Eliezer, claro que é legítimo qualquer tipo
de protesto e que bom que temos uma democracia e
todos podem protestar. Que bom que essa moçada
esteve aqui hoje pela manhã na Comissão de Direitos
Humanos, e a TV Senado, ao vivo, ouviu-os durante
toda uma manhã. Eles tiveram direito a voz, ﬁzeram
seus protestos, ﬁzeram seus elogios e questionaram o
que entenderam que não estava adequado. Que bom,
isso é a democracia! Ruim era no tempo da ditadura,
quando, se falássemos, éramos presos, não tínhamos
o direito nem sequer de fazer uma passeata, uma caminhada. Hoje, entramos no Senado da República, fazemos um protesto, e a TV Senado transmite ao vivo
para todo o Brasil. Isso é muito bom!
Eliezer, que bom eu poder chegar aqui e dizer,
olhando aqui para o nosso inesquecível e sempre
lembrado Nilo Peçanha, que ele começou com 19 escolas; antes de o Governo Lula assumir, chegou-se a
100 escolas, e que bom você me dizer aqui na Mesa,
hoje, que há 402 escolas funcionando. Isso é muito
bom, isso é muito bom! Queremos mais? Claro que
queremos mais. Que bom eu estar aqui com um cartão que me foi entregue pela Coordenadora do Ensino
Técnico lá em Canoas me convidando para um novo
evento. E você vai estar lá, Eliezer; provavelmente, o
ministro vai estar lá. Permita-me que eu diga aqui: a
Diretora-Geral Janete Comaru Jachetti convida todos
para a inauguração do Instituto Federal de Educação
e Ciência Tecnológica do Rio Grande do Sul, Campos,
Canoas. Este é um dos tantos, vai ser no dia 21 de
junho; provavelmente, o ministro vai estar lá.
Que bom eu poder vir aqui na tribuna e dizer
para todos vocês que essa moçada do Senai que estava sentada aqui e nas galerias não nega o valor do
Sistema S. Permitam que eu diga isso. Eu passei pelo
Sistema S, o Lula passou pelo Sistema S. Outro dia
fazíamos uma pesquisa, mais de 60% dos Senadores
ou em torno de 60 Senadores ﬁzeram ao longo da sua
vida algum tipo de curso técnico.
Não dá para desconhecer o passado, e querer,
é claro, avançar muito mais no presente.
Olha, eu conto sempre esta história: eu era um
menino que vendia, na feira livre, frutas e, graças ao
meu curso técnico, estou no Congresso Nacional há
vinte e cinco anos.
Que bom ver muitas empresas promovendo curso
técnico dentro das próprias empresas! Que bom ver
vocês aqui, especialistas da área! Estão pedindo o
quê? Vocês querem só o seu piso proﬁssional. Vamos

MAIO 2011

19668 Terça-feira 31

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

aprovar esse piso proﬁssional, de uma vez por todas,
na Câmara e no Senado. (Palmas.) Podemos aprovar,
sim, como aprovamos, Ricardo, com certeza absoluta,
um piso importante para os professores, em torno de
dois salários mínimos.
Enﬁm, meus amigos, eu queria fazer uma saudação rápida. Pedi para falar no ﬁnal muito mais para
agradecer a todos. Parei aqui no Eliezer, mas quero
cumprimentar, sim, o Francisco Antonio Feijó, Presidente da Confederação Nacional dos Proﬁssionais
Liberais por toda a caminhada e história; cumprimentar o Presidente da Federação Nacional dos Técnicos
Industriais, Wilson Wanderlei Vieira; e cumprimentar
o Ricardo Nerbas, que é o Presidente da Organização Internacional dos Técnicos. Nerbas distribuiu aqui
elogios pelo meu trabalho, mas eu quero dizer que,
graças ao ensino técnico, aprendi o que sei e estou
aqui hoje tentando corresponder à altura daqueles
professores que me deram a formação básica num
curso técnico. Quero cumprimentar o Presidente da
Rede de Cursinhos Populares Educafro, o meu amigo
Frei David, que esteve hoje comigo num belo debate
e, hoje, vai estar lá na UnB em outro debate, sempre
defendendo os interesses dos mais pobres; e cumprimentar o Diretor-Geral do Senai e Diretor de Educação
e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria,
Sr. Rafael Lucchesi, que aqui, durante cinco minutos,
expôs, com muita clareza, o seu ponto de vista sobre
o quanto nós temos que avançar.
Enﬁm, meus amigos, eu queria dizer para vocês...
Quem é que falou aqui sobre a Frente Parlamentar?
A Frente Parlamentar nós já criamos. Eu sou o Coordenador da Frente Parlamentar aqui no Senado, e, lá
na Câmara, é o Deputado do PTB que está fazendo
um belíssimo trabalho há muito tempo, e nós estamos
nos organizando para retomar a Frente a partir deste
ano. Com certeza, a Frente Parlamentar em Defesa
do Ensino Técnico há de fazer um trabalho que esteja
ao alcance do trabalho que todos os senhores estão
realizando no Brasil.
Por ﬁm, quero dizer a todos vocês por que eu
insisto tanto com o ensino técnico. O ensino técnico é
um espaço em que cada homem, cada mulher aprende a sua proﬁssão para enfrentar o mercado de trabalho. Como é importante você chegar e dizer que tem
o diploma de curso técnico. O maior orgulho da minha
vida. Eu me lembro, estava nevando em Caxias do Sul,
quando recebi o meu diploma de formando em escola
técnica. E, daí para frente, a minha vida mudou.
Vocês podem ter certeza de que milhões de jovens
neste País estão na expectativa de fazer o seu curso
técnico. Cresce a cada dia, no meu entendimento, na
visão de nossa gente, a importância do ensino técnico.
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Não adianta só fazer curso para ser advogado, para
ser bacharel. Vemos que, muito mais que advogados,
nós precisamos de técnicos.
Eu poderia avançar muito mais com o meu pronunciamento, mas não posso deixar de conceder um
aparte a esse Senador que aprendi a respeitar aqui
porque dedicou a sua vida – permita-me dizer isso, Senador Cristovam – à área de educação, a educação de
forma universal, desde o jardim de infância aos cursos
técnicos, à universidade.
Aceito um aparte, com muito orgulho, de V. Exª,
Senador Cristovam. (Palmas.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Paim, eu que agradeço o aparte. Não pude
chegar aqui a tempo e me inscrever para fazer um
discurso, como havia pensado, mas não podia deixar
de me manifestar. Primeiramente, saúdo toda a Mesa
e todos os que aqui estão, lembrando os 102 anos do
Ensino Técnico Proﬁssionalizante no Brasil graças a
Nilo Peçanha. Acho que lembrar, aqui no Brasil, de
algo que faz cem anos é muito importante do ponto
de vista educacional de todos. Mas lembrar as escolas
técnicas proﬁssionalizantes é ainda mais. Não há dúvida, o senhor falou, de que essa é a área que temos
de trabalhar para garantir emprego para os nossos
jovens. Não só aqui. A Europa hoje sofre problema
grave de desemprego e, em grande parte, por falta de
escolas técnicas. A Espanha, por exemplo, é um dos
países que mais sofrem – 42% dos jovens estão desempregados –, e eles reconhecem, devido à falta de
educação que permitisse ter um ofício. Por isso o meu
entusiasmo em estar aqui comemorando esses 102
anos. Ao mesmo tempo, não há dúvida nenhuma de
que o Governo Lula fez um esforço muito grande e deu
um salto no número de escolas técnicas. Mas a gente
vai precisar tomar um cuidado muito grande porque,
no mundo de hoje, uma escola técnica não vai educar
bem uma criança, um adolescente, um jovem, se ele
não tiver tido um bom ensino fundamental. Houve um
tempo, sem querer dizer que o senhor não é tão jovem,
em que bastava habilidade manual, atenção ao mestre
e você virava um torneiro mecânico, um fresador, um
soldador. Hoje, essas máquinas ﬁcaram inteligentes.
Não se fala mais com a máquina com a mão, mas com
a ponta do dedo, através dos comandos digitais. E a
diferença entre falar com a mão e falar com os dedos
é a quantidade de conhecimento que precisa haver no
cérebro da pessoa para saber apertar o botão exato.
Nós não podemos relegar o ensino fundamental – o
próprio nome diz: fundamental. Nós corremos o risco
de fracassar nessas quatrocentas escolas técnicas pelo
apagão de alunos. A gente fala muito no apagão de
técnicos, mas esquece que podemos ter um apagão
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de alunos nas escolas técnicas. Sem saber um pouquinho de geometria, um pouquinho de matemática,
um pouquinho de inglês, não vamos conseguir fazer
as nossas escolas técnicas funcionarem a contento.
Esse é um ponto. Outros dois pontos. Defendo que o
ensino médio seja de quatro anos e todos saiam dele
com um ofício, o que ainda é bom para que demorem
um pouco mais a entrar no mercado de trabalho. Não
podemos concentrar toda formação de mão-de-obra
técnica nas escolas técnicas. Toda educação de ensino
médio deveria passar um pouco de ofício de alguma
área simples, a ﬁm de que o jovem possa dizer: “Vou
seguir para a universidade, mas posso desenvolver
um trabalho em alguma área”. Finalmente, o senhor
já tocou no assunto, precisamos perder essa ideia de
que todo mundo que termina o segundo grau passará à
universidade. Precisamos de um sistema de educação
pós-secundária que não seja necessariamente universitária. E as escolas proﬁssionalizantes de nível póssecundário, não necessariamente de nível superior do
ponto de vista do objetivo maior de uma elite intelectual
que a gente precisa formar, esse curso paralelo é o
futuro. Fala-se muito que a Finlândia é o país de todos.
As análises mostram que é o melhor país. Na Finlândia,
o número de estudantes que terminam o ensino médio e vão à universidade proporcionalmente é menor
do que no Brasil. É menor, Senador, do que no Brasil.
Por quê? Porque dos alunos que terminam o ensino
médio, uns vão à universidade, um número menor, e
muitos para um ofício. Por isso é comum você ver um
garçom falando dois ou três idiomas, sabendo falar de
vinhos e de culinária e, inclusive, sabendo conversar
com os clientes sobre o país de onde ele vem. A gente
precisa começar a ter estes desenvolvimentos que falei:
um ensino fundamental da maior qualidade para poder
ter um ensino proﬁssionalizante bom. Quatro anos do
ensino médio garantindo um ofício para todos que daí
saem e, ﬁnalmente, trabalharmos no sentido de haver
uma orientação de jovens, depois do ensino médio,
não necessariamente para a universidade. Claro que
esses que vão para aqui, depois eles podem migrar
para a universidade, mas já migram com trabalho, migram com a proﬁssão. Por ﬁm, quero fazer minhas as
suas palavras de reconhecimento do Sistema S. Eu
acho que é um sistema que tem prestado um serviço
muito grande ao Brasil e, sem querer privilegiar uma
das instituições, quero falar aqui de uma escola que
conheço bem: a Confederação Nacional do Comércio, que ﬁca em Jacarepaguá. Claro que não dá para
fazer no Brasil muitas escolas como aquelas, mas a
gente fala que é difícil ter horário integral no Brasil. A
escola de ensino médio da Confederação Nacional
do Trabalho não tem só horário integral, é das sete
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da manhã às dez da noite, com cinco refeições da
maior qualidade. Os jovens moram na escola, em alojamentos belíssimos, e os professores também, com
salários que não vou citar aqui, mas que são de fazer
muita inveja a qualquer proﬁssional de qualquer área
no Brasil. A gente tem que tentar fazer com que a experiência da Confederação Nacional do Comércio sirva
de exemplo, não para copiar, não dá para copiar, mas
é importante ter exemplos daquela grandeza. Cito a
Confederação Nacional do Comércio e o Sesc, mas
acho que os outros órgãos do Sistema S têm dado a
sua contribuição e a gente tem que prestigiar o Sistema S, obviamente fazendo alguns ajustes como acho
que o Ministro Haddad tem tentado e conseguido. O
que ele vem tentando fazer na combinação do Sistema S com o setor público é no caminho positivo, sem
desprestigiar e sem deixar de reconhecer a importância do Sistema S, que, no mínimo, conseguiu fazer um
Presidente da República e um grande Senador, que é
Paulo Paim. (Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado.
Pegando as palavras do meu querido amigo e
Senador Cristovam Buarque, queria dizer que houve
um tempo, e estou há 25 anos dentro do Congresso,
que havia uma tendência de se querer jogar as escolas
técnicas públicas do nosso Governo Federal contra o
Sistema S. Habilmente, o Presidente Lula, principalmente com o trabalho de V. Exª– eu diria –, conseguiu
fazer com que isso fosse caminhando junto, fazendo
um grande entendimento entre o Sistema S e as escolas técnicas públicas. Sem sombra de dúvida, esse é
o caminho, na minha opinião. Por isso, aqui, mais uma
vez, rendo as minhas homenagens a você, Eliezer, pela
forma como foi administrando esse caminho.
Como a minha assessoria montou este pronunciamento – eu trabalhei, confesso, mais na abertura e
no ﬁnal – de 38 páginas para prestigiá-los e para que
o material ﬁque nos Anais, permitam-me ler as duas
primeiras, em letras grandes, o que dá um minuto, e
as duas últimas. Eu me comprometo. V. Exª me dá esta
autorização, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª dispõe de mais dois minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se for
exatamente isso que prometi, não é?
Então, deixe-me só dizer o seguinte em relação
aos jovens: é bastante provável que o período onde as
dúvidas, as inquietações, a ânsia de realizar os sonhos
com urgência assalte, de fato, com maior frequência,
a maioria dos nossos jovens.
O momento de transição entre a infância e a juventude precisa ser olhado com muito respeito. Fazen-
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do um comparativo, é mais ou menos como alguém
que sente vontade de voar e, ao mesmo tempo, se dá
conta de que não tem asas que possam levá-lo tão
diretamente àquilo que ele deseja. Mas é maravilhoso, sim, ver a fé que os jovens trazem no peito de que
vão alçar voo. Eles sonham – e é um sonho legítimo
– e, mesmo quando se encontram um tanto preocupados diante das muitas diﬁculdades em suas vidas,
eles vão em frente, eles acreditam no poder que têm
de mudar as coisas.
Essa vida que eles carregam em si é de uma
beleza invejável, essa coragem, essa ﬁbra, essa raça.
Mesmo quando rebeldes – é natural a rebeldia –, insatisfeitos, olhando o meio e o mundo em que vivem,
eles questionam, eles transpiram vida – e este deveria ser um bem preservado, da coragem, da rebeldia
e do querer fazer.
Os jovens querem, sim, transformar aquilo que
não os deixa felizes. E aí, Senador Cristovam Buarque,
permita-me que eu lembre V. Exª: a PEC da Felicidade. Vi um artigo num jornal internacional elogiando a
iniciativa de V. Exª. Quando eles usam esse desejo
de mudança em favor da justiça social, solidariedade,
igualdade de oportunidades, o resultado é mais do que
positivo. E eles sabem muito bem o que querem.
Infelizmente, a vivência de muitos jovens, por
falta do ensino técnico, leva-os ao álcool, à droga, à
violência, enﬁm, à fome.
Tudo isso pode mudar se avançarmos cada vez
mais no ensino técnico.
Permita-me, Presidente, para terminar, ler uma
frase do nosso Ministro da Educação Fernando Haddad. Disse ele um dia:
É um programa muito abrangente, muito forte, que, certamente, dialogará com uma
demanda importante da juventude, que é de
valorização do ensino médio e do ensino técnico.
Sr. Presidente, termino dizendo para V. Exª que
estou convencido de que os jovens do mundo todo
hoje, que somam mais de um bilhão e têm um enorme
potencial, apontarão caminhos para que a sociedade,
em nível de humanidade, em nível de Planeta, ande
cada vez mais na linha da construção daquilo que todos nós queremos: uma sociedade de iguais em que
todos tenham verdadeiramente oportunidade.
A família brasileira pode ﬁcar tranquilizada. Haveremos de avançar na linha da formação de toda nossa
juventude. Acredito na força da educação como meio
de efetivar mudanças internas e externas. Termino
dizendo que “a educação é como a democracia, uma
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fonte eterna, capaz de dar água a todos que nela forem saciar-se”.
Aqui termino a minha homenagem aos 102 anos
do Ensino Técnico. Olhando para este quadro onde se
lê: Sessão Especial dos 102 anos do Ensino Técnico,
vejo Nilo Peçanha, que – não porque este pronunciamento fala que ele era negro e que ele, inclusive, ridicularizado pela cor da pele – chegou à Presidência
da República e foi o primeiro a instalar as primeiras 19
escolas técnicas no País.
Termino dizendo: Viva brancos! Viva índios! Viva
ciganos! Viva mulheres! Viva homens! Viva crianças!
Viva os idosos! Viva o povo brasileiro! A raça humana
é só uma. Viva o Ensino Técnico Proﬁssionalizante!
Um abraço a todos vocês. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é bastante provável que o período onde as
dúvidas, as inquietações e a ânsia de realizar os sonhos
com urgência assalte, de fato, com maior frequência,
os nossos jovens.
O momento de transição entre a infância e a juventude precisa ser olhado com muito respeito. Fazendo um comparativo, é mais ou menos como alguém
que sente vontade de voar e ao mesmo tempo se dá
conta de que não tem asas que possam levá-lo tão
diretamente aquilo que deseja.
Mas, é maravilhoso ver a fé que os jovens trazem
no peito de que vão alçar vôo. Eles sonham, e mesmo
quando se encontram um tanto perdidos diante das
muitas diﬁculdades a sua frente, eles acreditam no
poder que tem de mudar as coisas.
Essa vida que eles carregam em si é de uma beleza invejável. Mesmo quando rebeldes, insatisfeitos,
perdidos em meio a um mundo de questionamentos,
eles transpiram vida e este deveria ser um bem preservado.
Os jovens querem transformar aquilo que não
os deixa felizes e, quando eles usam esse desejo de
mudança em favor de coisas como justiça social, solidariedade, igualdade de oportunidades, o resultado é
muito positivo, para eles e para todos nós.
Infelizmente a vivência de muitos jovens hoje é
o alcoolismo, o uso de drogas ilícitas, a violência, a
miséria e a fome.
Tudo isso pode ter origem diversa, pode estar
relacionado ao desemprego, a uma família desagregada, e tantas coisas mais.
Mas, o importante, penso eu, é somar esforços
para gerar oportunidades e criar meios para que eles
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possam desenvolver seu potencial de forma saudável conduzindo-os, com segurança, pela estrada do
amadurecimento.
Nós temos ações positivas em favor dos nossos jovens, como o ECA que protege sua integridade,
como o Prouni que concede bolsas de estudo integrais
e parciais a estudantes...
Temos também o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e a PEC
da Juventude que estende direitos para os jovens
que já eram garantidos para crianças, adolescentes
ou idosos.
Tudo isso é muito positivo, mas precisamos de
mais ainda.
Por exemplo, uma pessoa para se inserir, permanecer e crescer no mercado de trabalho precisa
ter sido bem alfabetizada e preparada.
Srªs e Srs. Parlamentares, acredito que a escola
é o verdadeiro berço de novas idéias, de pensamentos
inovadores e do surgimento de grandes soluções.
Negar o papel da educação, e, em particular, o
valioso papel do professor, o verdadeiro agente de
transformação social é no mínimo, perigoso.
Sabemos que de nada adiantam preceitos legais,
que vinculem educação e cidadania, se os responsáveis
em levar à efeito a educação não estiverem comprometidos e preparados para essa ﬁnalidade.
Os professores precisam ser valorizados levando-se em conta o importante papel que cumprem, o
desaﬁo que enfrentam a cada dia: a formação de uma
pessoa.
Estou convencido que o ensino técnico é uma
oportunidade valiosa de dar um rumo à vida desses
jovens cidadãos.
Mais do que isso, é um instrumento valioso de
combate aos preconceitos, de diminuição da violência, e, com certeza, será fundamental na construção
de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais
inclusiva.
Sr. Presidente, creio que vale a pena conhecermos um pouco do histórico do ensino técnico.
Ele teve início em 1909, no Governo de Nilo Peçanha.
Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro do
Brasil. Governou o país de 14 de junho de 1909 até
15 de novembro de 1910.
Ele foi descrito como sendo “o mulato” e várias
vezes foi ridicularizado na imprensa em charges e anedotas que se referiam à cor da sua pele.
Durante sua juventude, a elite social de Campos
dos Goytacazes, cidade onde nasceu em 02 de outubro
de 1867, chamava-o de mestiço do Morro do Coco.
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Participou de campanhas abolicionistas e republicanas. Iniciou sua carreira política ao ser eleito para
a Assembléia Constituinte em 1890. Em 1903 foi eleito
sucessivamente senador e presidente do Estado do Rio
de Janeiro, permanecendo no cargo até 1906 quando
foi eleito vice-presidente de Afonso Pena.
Seus seguidores na época eram chamados de
nilistas. Foi maçom e Grão mestre do Grande Oriente
do Brasil, nas renunciou o cargo pelas pressões devido a sua cor negra.
Ao ﬁnal do seu mandato presidencial retornou
ao Senado e, dois anos depois foi novamente eleito
presidente do Estado do Rio de Janeiro.
Renunciou a este cargo em 1917 para assumir
o Ministério das Relações Exteriores. Em 1918 foi novamente eleito Senador Federal.
Durante o seu governo foi criado o Ministério da
Agricultura, Comércio e Indústria, o Serviço de Proteção
aos Índios e inaugurado o ensino Técnico no Brasil.
Isso aconteceu em 23 de setembro de 1909, através do Decreto nº 7.566. Inicialmente foram criadas 19
Escolas no país denominadas Escolas de Aprendizes
e Artíﬁces.
Na época foi considerado para isso, o aumento
constante da população das cidades e as diﬁculdades
sempre crescentes da luta pela existência.
Era preciso que se facilitasse as coisas, era preciso não só habilitar os ﬁlhos dos que não tinham fortuna
com o indispensável preparo técnico e intelectual.
Era preciso fazer com que ele adquirisse hábitos de trabalho proveitosos, que o afastasse da ociosidade, que nada mais é do que a escola do vício e
do crime;
Temos que lembrar que, naquele tempo, a economia predominante no Brasil era a agrária de exportação e, assim sendo, podemos pensar que o Ensino
Técnico não foi decorrente da necessidade de mãode-obra qualiﬁcada.
É provável que ele tenha surgido de necessidades
inseridas nas matrizes políticas e sociais da época. A
grande preocupação com a criação deste ensino teve
suas bases na intenção de oferecer uma alternativa
de inserção, no mercado de trabalho, dos jovens das
camadas sociais mais pobres.
Mas, na década de 40 a preocupação em formar
mão-de-obra qualiﬁcada para a produção tornou-se
proposta efetiva.
A Lei Orgânica do Ensino Industrial, que veio em
1942, estabeleceu as bases para a organização de um
sistema de ensino proﬁssional para a indústria.
Foi em 1942 também, que surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI —, e, mais
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tarde, em 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC.
Vou fazer uma breve interrupção aqui, para falar
sobre a minha experiência.
Todos sabem que venho de uma família humilde, trabalhei desde pequeno e tive a grata chance de
estudar numa escola técnica: o SENAI.
Eu morava na capital gaúcha, Porto Alegre, e
ajudava meu tio a vender frutas na banca.
A minha alegria foi enorme quando meu pai foi
me buscar para voltar a morar com eles em Caxias do
Sul, pois eu havia passado na seleção do SENAI.
Podem me acreditar, isso mudou a minha vida.
Foi um impulso e tanto para meu crescimento pessoal
e proﬁssional.
Bem, Sr. Presidente, voltando ao histórico, o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), estabeleceu
o Plano de Metas, que visava a efetivar as relações
entre os estados e a economia, em favor do desenvolvimento econômico.
O Ensino Técnico encontrou naquela realidade,
um terreno fértil para seu desenvolvimento.
Mais tarde veio a Lei n.º 3552, de 16 de fevereiro de 1959, quando conteúdos de Cultura Geral foram
incluídos nos currículos dos cursos técnicos, com duração de quatro anos.
No entanto, aquela Lei foi substituída pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961,
que buscava uma articulação do sistema de ensino
regular com o proﬁssionalizante.
Após o Golpe de 64 o ramo de estudo não proﬁssionalizante ﬁcou mais valorizado na estrutura social,
enquanto o técnico industrial de nível médio teve o seu
reconhecimento dentro da estrutura da fábrica.
Em 1971, foi promulgada a Lei n.º 5692, de 11
de agosto, que faz constar em seu artigo 1 o objetivo
geral do ensino de 1º e 2º graus:
“Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades
como elemento de auto-realização, qualiﬁcação para
o trabalho e prepará-lo para o exercício consciente
da cidadania.”
Com a Lei n.º 7044/82 foi feito apenas um novo
arranjo que conservou a concepção de educação que
antecedia as diretrizes e bases da política educacional
estabelecida em 1971.
Mais tarde, a organização curricular do Ensino
Técnico foi regulamentada pelo Decreto n.º 2.208, de
17 de abril de 1997.
Sr Presidente, esse foi apenas um resumo de
como caminhou o ensino técnico no Brasil e, sem dúvida, Nilo Peçanha representa muito nesse contexto.
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O projeto de lei da Câmara dos Deputados nº
146/2010, de autoria da deputada Fátima Bezerra, declara Nilo Peçanha patrono da Educação Proﬁssional
e Tecnológica no Brasil.
Eu tenho a honra de ser o relator da matéria. Isso
me deixa muito feliz!
Bem, o fato, Sr. Presidente, é que sempre acreditei no ensino técnico com muita convicção. Tanto que,
para fomentar esse segmento apresentei no Senado
Federal a PEC 24/05 que cria o Fundo Nacional de
Ensino Proﬁssionalizante - FUNDEP.
Dentre os objetivos do FUNDEP estão o de geração e manutenção de emprego e renda, combate à
pobreza e as desigualdades sociais e regionais, descentralização regional, além da elevação da produtividade, a qualiﬁcação e a competitividade do setor
produtivo.
Tenho lutado pela implementação dessa PEC,
o FUNDEP, que irá fomentar a educação proﬁssional
no país e garantir recursos permanentes para esse
segmento.
Essa proposta destinará 9 bilhões para o ensino
técnico, segundo uma prioridade de valorização, desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino técnico.
Eu conheço o papel da formação proﬁssional no
aumento de oportunidades de emprego para os jovens
das classes populares.
E emprego é a melhor forma de inserção social
e de construção de uma imagem positiva de si.
O FUNDEP se preocupa em fazer além da estrutura, do prédio, a manutenção da cidadania.
Apresentar este projeto foi colocar no papel um
sonho que me acompanha há muito tempo.
Vejo os resultados do aprendizado do ensino
técnico na minha vida e gostaria de poder estendê-lo
a tantos jovens quanto fosse possível.
Inclusive apresentei outros projetos que tem relação com o ensino técnico, por exemplo:
O PLS 609/2007 que cria a Escola Técnica Federal de Construção Naval do Município de Rio Grande,
no Rio Grande do Sul.
O PLS 514/2007 que dispõe sobre a concessão,
pelo empregador, de bolsa de estudo aos dependentes de seus empregados para sua formação técnicoproﬁssional metódica.
O PLS 256/2007 que cria a Escola Técnica Federal
de Gravataí no Estado do Rio Grande do Sul.
O PLS 143/2007 que cria a Escola Técnica Federal
de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.
O PLS 64/2007 que cria a Escola Técnica Federal
do Vale do Taquari, no Estado do Rio Grande do Sul.
O PLS 1/2007 que cria a Escola Técnica Federal
de Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul.
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E, qual não foi a minha alegria quando a nossa Presidenta Dilma lançou o Programa Nacional de
Acesso à Escola Técnica (Pronatec).
A presidenta Dilma Rousseff aposta no programa
para ampliar o caminho de acesso à educação proﬁssional para jovens do ensino médio e para trabalhadores sem formação.
O Pronatec é composto por um conjunto de ações
voltadas para quem deseja fazer um curso técnico,
mas não tem como pagar. É um programa de bolsas
e também de ﬁnanciamento estudantil.
O projeto inclui a extensão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), hoje restrito à graduação,
para cursos técnicos de qualiﬁcação proﬁssional.
Inicialmente, a proposta do Pronatec era oferecer
cursos de qualiﬁcação proﬁssional a alunos do ensino
médio, mas o projeto inclui também capacitação para
trabalhadores que já estão no mercado e expansão
das escolas técnicas federais.
Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, esse “É um programa muito abrangente, muito
forte, que, certamente, dialogará com a demanda importante da juventude que é de valorização do ensino
médio”.
Srªs e Srs. Senadores, meu entendimento é de
que o Ensino Proﬁssionalizante ultrapassa a idéia de
que é importante apenas a ampliação do número de
alunos que teremos.
Se Deus quiser as escolas técnicas passarão
também por um processo de valorização dos proﬁssionais da educação, de investimentos em infraestrutura,
melhores condições de trabalho e salários decentes.
Estou convicto de que a responsabilidade da
educação proﬁssional e valorização dos professores
devem ser compartilhadas entre as múltiplas instâncias
do poder público e da sociedade civil.
Estou convicto também que as escolas técnicas
devem abrir suas portas para a inclusão. Elas podem
e devem ser um caminho contra os preconceitos.
Elas devem fazer o corte das diferenças, trazendo para si pessoas com deﬁciência, negros, mulheres,
camadas da nossa população que sofrem mais com
a discriminação.
Os jovens do mundo somam hoje mais de 1 bilhão
e o potencial que a juventude tem é uma fonte inesgotável de recursos humanos e eles podem contribuir
sobremaneira para mudanças sociais positivas.
A família brasileira precisa ser tranqüilizada quanto ao destino que aguarda seus ﬁlhos.
Acredito na força da educação como meio de
efetivar mudanças internas e externas.
Vou encerrar com uma frase que sempre repito:
“a educação é como a democracia, uma fonte eterna
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capaz de dar água a todos que nela forem saciar-se” e
quero ainda render minhas homenagens e cumprimentos pelos 102 anos do ensino técnico proﬁssionalizante.
Meu respeito e meu reconhecimento ao extraordinário
papel que ele cumpre!!!
Obrigado!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Paulo Paim.
Cumprida a ﬁnalidade da sessão, queremos parabenizar o Senador Paulo Paim pela feliz iniciativa,
agradecer o Presidente José Sarney, Presidente desta
Casa, e todos os Senadores que subscreveram esta
propositura. Também agradeço a todos que aqui se ﬁzeram presentes, através de representantes de várias
entidades já citadas anteriormente e de muitas outras
que não foram citadas. Enﬁm, a Mesa da Casa agradece a todos dizendo que é mais do que justa esta
homenagem neste dia pela importância do ensino
proﬁssionalizante para o Brasil.
Agradecemos ao Sr. Cláudio Ricardo Gomes, Presidente do Conif – Conselho Nacional das Instituições
da Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cientíﬁca
e Tecnológica, e a tantos outros que não foram citados.
A Mesa agradece a todos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Srª Senadora Maria do Carmo Alves
enviou discurso à Mesa alusivo ao presente evento
para ser publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM –
SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a
A ﬁnalidade da educação é preparar as pessoas
para o mundo e para a vida. Daí, pode-se depreender
a importância dos cursos proﬁssionalizantes, aqueles
que tornam as pessoas aptas a entrar na dura lida do
trabalho, em busca de uma vida digna e, se possível,
exercendo atividades para as quais estão mais vocacionadas.
Desde a Idade Média, a aprendizagem proﬁssional
surgiu como alternativa de sobrevivência para aqueles que não tinham nascido em berço de ouro e não
queriam dedicar-se à agricultura. Toda a produção de
bens, no período feudal, era proveniente das oﬁcinas
das corporações. Era onde os mestres concentravam
todo o saber técnico, como as artes da marcenaria, da
fundição de metais e outras. Nessas oﬁcinas, os jovens
aprendiam o ofício no dia a dia, sob a orientação de
um proﬁssional qualiﬁcado.
Seria tedioso narrar aqui todo o processo que
resultou no ensino proﬁssionalizante que conhecemos
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hoje. A Revolução Industrial, pouco mais de dois séculos atrás, já conﬁgurou uma transformação dos meios
de produção que exigiam uma preparação diferenciada dos proﬁssionais para operar as novas máquinas
desenvolvidas para a produção em larga escala. O
mundo atual, por sua vez, requer preparação cuidadosa dos proﬁssionais para atuar num ambiente em
que as máquinas é que executam a quase totalidade
dos trabalhos, deixando para a participação humana
as atividades de comando e de controle.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
institucionalizou a aprendizagem proﬁssional há pouco
mais de um século, quando o Presidente Nilo Peçanha
criou a Rede Federal Proﬁssional e Tecnológica em
1909. Estamos comemorando, portanto, 102 anos do
início dos cursos proﬁssionalizantes no Brasil.
Naquela ocasião, foram implantadas 19 escolas
de aprendizes artíﬁces, subordinadas ao Ministério
dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. A
Constituição de 1937 é a primeira a tratar do ensino
proﬁssionalizante, transformando as Escolas de Aprendizes Artíﬁces em Liceus Industriais.
Em 1941, a reforma de Gustavo Capanema, que
abrangeu todo o sistema educacional, considerou o ensino proﬁssionalizante como de nível médio e, no ano
seguinte, os Liceus Industriais passaram a chamar-se
Escolas Industriais e Técnicas. Essas escolas obtiveram a condição de autarquias durante o governo de
Juscelino Kubitschek, em 1959, passando a chamarse Escolas Técnicas Federais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
falando de uma rede de ensino que atua em escala
nacional para preparar os jovens para o mercado de
trabalho. Porém onde é realmente possível detectar
as necessidades de preparação de proﬁssionais para
inserção numa indústria que produz bens especíﬁcos
é no nível estadual, ou até mesmo regional.
Dessa forma, é importante que ﬁquemos atentos ao que deve ser realizado por meio do Programa
Brasil Proﬁssionalizado, que faz parte do Plano de
Desenvolvimento de Educação (PDE) e contou com
a adesão das 27 unidades da federação. Os recursos
do programa serão destinados a cada Estado e ao
Distrito Federal para construção, reforma, ampliação
de infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos,
além da formação de professores.
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É bom ver que o Brasil está despertando para
a necessidade de formação de técnicos. O noticiário
indica que aumentará signiﬁcativamente o número de
escolas técnicas proﬁssionalizantes, devendo crescer,
paralelamente, o número de vagas disponibilizadas.
Além disso, é necessário lembrar que há uma
participação marcante da iniciativa privada nessa área
de atuação, mormente do sistema “S”, com suas respeitáveis instituições, SENAI, SENAC, SENAT e SENAR,
respondendo pela proﬁssionalização, respectivamente,
nas áreas de indústria, comércio, transportes e rural.
São incontáveis os benefícios já proporcionados
por essas instituições, principalmente para quem não
pode prosseguir nos estudos até a conclusão do nível superior.
Reconhecendo a importância de suas participações na educação proﬁssional, foi realizado um acordo do governo com o SESI, SENAI, SESC e SENAC,
segundo o qual essas entidades devem aplicar dois
terços de seus recursos advindos do imposto sobre a
folha de pagamentos do trabalhador na oferta de cursos
gratuitos. Essas entidades devem receber alunos das
redes estaduais de nível médio, complementando a sua
formação com a capacitação técnica e proﬁssional.
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil precisa de técnicos
e, para preparar esses proﬁssionais para o mercado
de trabalho, deve-se dedicar uma atenção especial às
escolas proﬁssionalizantes.
Há 102 anos, foram criadas as primeiras desse
gênero pelo Presidente Nilo Peçanha, mas as públicas
nunca foram a menina dos olhos para o governo.
Então, resta-nos a esperança de que as políticas públicas contemplem essa área tão importante da
educação, para que o Brasil venha a dispor de mão de
obra técnica bem preparada. O resultado só pode ser
a produção de mercadorias de maior qualidade, que
redundará em maior aceitação e competitividade no
mercado interno e externo.
Um país grande se faz com um povo que trabalha bem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Está encerrada a sessão e, de coração,
agradecemos a todos.
(Levanta-se a Sessão às 13 horas e 12
minutos.)
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Ata da 86ª Sessão, Não Deliberativa
em 30 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Mozarildo Cavalcanti e Anibal Diniz.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 18 horas e 26 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes expedientes de Ministros de Estado:
– Aviso nº 37, de 23 de maio de 2011, da Ministra
de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, em resposta ao
Requerimento nº 16, de 2011, de informações,
do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 43, de 23 de maio de 2011, do Ministro
de Estado das Comunicações, em resposta ao
Requerimento nº 89, de 2011, de informações,
do Senador Randolfe Rodrigues.
– Ofício nº 346, de 24 de maio de 2011, da Ministra
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em resposta ao Requerimento nº 243, de 2011,
de informações, do Senador Sérgio Petecão.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes. Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 295, DE 2011
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 78, de
30 de dezembro de 1993, para estabelecer
percentual de vagas destinadas ao preenchimento por mulheres nas eleições proporcionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993, passa a vigorar acrescida dos seguinte artigo:

“Art. 3ºA. Observado o disposto nos artigos 2º e 3º desta Lei Complementar, a representação dos Estados, do Distrito Federal e
do Território Federal terá cinquenta por cento
das vagas reservadas para preenchimento
por mulheres.
§1º Para o cálculo do percentual de que
trata o caput deste artigo, o Tribunal Superior
Eleitoral desprezará a fração, se inferior a meio,
e igualará a um, se igual ou superior.
§2º Será reservado o mesmo percentual
de vagas estabelecido no caput deste artigo, a
ser preenchido por mulheres, na representação das Assembléias Legislativas Estaduais,
Câmara Legislativa do Distrito Federal e das
Câmaras Municipais, observado o critério de
cálculo de que trata o seu §1º.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justiﬁcação
A disparidade entre os sexos na composição dos
Legislativos brasileiros revela que diﬁcilmente o equilíbrio político entre homens e mulheres será alcançado
naturalmente, demandando, portanto, a adoção de
medidas aﬁrmativas.
A título de exempliﬁcação, veriﬁcamos que nas
eleições para Deputado Federal de 2010 foram eleitas
apenas 45 mulheres, o que representa menos de 9%
da composição da Câmara dos Deputados.
Conforme dados da Inter-Parliamentary Union,
em um ranking de 188 países, o Brasil passou a ocupar em 2011 a 108ª posição, numa escala decrescente
de participação feminina na Câmara dos Deputados,
atrás da maioria dos países da América do Sul, como
a Argentina, Peru, Suriname, Venezuela, Bolívia, Chile,
Paraguai e Uruguai.
Para corrigir a distorção na representação feminina nos parlamentos, oferecemos o presente projeto
de lei complementar, que ﬁxa o percentual mínimo de
cinquenta por cento na representação da Câmara dos
Deputados, das Assembléias Legislativas Estaduais,
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da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais.
Nos termos da presente proposta, no cálculo do
referido percentual o Tribunal Superior Eleitoral deverá
desprezar a fração, se o resultado for inferior a meio,
e igualar a um, se igual ou superior.
A aprovação da presente proposta representa um
passo fundamental em direção ao aperfeiçoamento da
representação política feminina no Brasil, razão pela
qual solicitamos o apoio dos nobres pares. – Senadora
Gleisi Hoffmann.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 78
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993
Disciplina a ﬁxação do número de Deputados, nos termos do art. 45, § 1º, da Constituição Federal.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Proporcional à população dos Estados e
do Distrito Federal, o número de deputados federais
não ultrapassará quinhentos e treze representantes,
fornecida, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística, no ano anterior às eleições, a
atualização estatística demográﬁca das unidades da
Federação.
Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos Estados e do Distrito Federal, o Tribunal
Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Regionais
Eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas
a serem disputadas.
Art. 2º Nenhum dos Estados membros da Federação terá menos de oito deputados federais.
Parágrafo único. Cada Território Federal será representado por quatro deputados federais.
Art. 3º O Estado mais populoso será representado por setenta deputados federais.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 605, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011, com o
Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008, por versarem
sobre a mesma matéria. – Senador Alvaro Dias.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 606, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
da Proposta de Emenda Constitucional nº 3, de 2011,
que acrescenta incisos ao artigo 17 da Constituição
Federal para prever a realização de eleições internas
diretas nos partidos políticos para a escolha de candidatos aos cargos eletivos, com a Proposta de Emenda
Constitucional nº 43, de 2011, que altera o artigo 45 da
Constituição Federal, para instituir o sistema eleitoral
proporcional de listas pré-ordenadas para eleições na
Câmara dos Deputados, por versarem sobre matérias
correlatas.
Justiﬁcação
Ambas as proposições possuem ﬁnalidade precípua similar, qual seja a de regular o processo eleitoral
de escolha de representantes em lista confeccionada
pelos partidos políticos.
Dessa forma, solicito seja a PEC nº 43/2011
apensada à PEC nº 23/2011, passando a acompanhar
a tramitação desta última por ser esta a mais antiga e
mais abrangente. – Senador Eduardo Suplicy.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 607, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 267, de 2011, com o
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2011, por versarem
sobre a mesma matéria. – . Senador Alvaro Dias.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. nº 268/11 — CDH
Brasília, 25 de maio de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, comunico a Vossa Excelência
a instalação da Subcomissão Temporária de Erradica-
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ção da Miséria e Redução da Pobreza, no âmbito da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, em reunião ocorrida no dia
18 de maio de 2011.
Na reunião supracitada, foram eleitos para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão os Excelentíssimos Senhores Senadores Wellington Dias e
Sérgio Petecão, respectivamente.
A Subcomissão, composta por cinco titulares e
cinco suplentes, passou a ter a seguinte formação:

Aproveito a oportunidade para professar minha

Aproveito a oportunidade para professar minha estima
e consideração.
Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à Publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 159, de
2011, na origem, da Senhora Presidente da República, que comunica sua ausência do País, no dia 30 de
maio, em viagem oﬁcial ao Uruguai.
A referida matéria foi anexada ao processado da
Mensagem nº 37, de 2011.
É a seguinte a Mensagem:

estima e consideração.
Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

MENSAGEM Nº 159, DE 2011, NA ORIGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País no dia 30 de maio de 2011, em viagem oﬁcial
ao Uruguai.
Brasília, 26 de maio de 2011. – Dilma Rousseff.

Ao cumprimentá-lo, comunico a Vossa Excelência

Aviso nº 221 - C. Civil.

Of. nº 269/11 – CDH
Brasília, 25 de maio de 2011

a instalação da Subcomissão Permanente da Criança,

Brasília, 26 de maio de 2011.

do Adolescente, da Juventude e do Idoso, no âmbito

Assunto: Viagem presidencial.

da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
a Excelentíssima Senhora Presidente da república comunica que se ausentará do País no dia 30 de maio
de 2011, em viagem oﬁcial ao Uruguai.
Atenciosamente, – Antonio Palocci, Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

ticipativa do Senado Federal, em reunião ocorrida no
dia 19 de maio de 2011.
Na reunião supracitada, foram eleitos para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão os Excelentíssimos Senhores Senadores Marinor Brito e Marcelo
Crivella, respectivamente.
A Subcomissão, composta por cinco titulares e
cinco suplentes, passou a ter a seguinte formação:

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 42, de 2011,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 42/2011-PRES/CAS
Brasília, 25 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2008,
que “acrescenta parágrafos ao art. 643 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para conceder
prioridade nos procedimentos judiciais trabalhistas
aos trabalhadores desempregados, com mais de cinquenta anos, e dá outras providências, de autoria da
Senadora Lúcia Vânia.
Cordialmente, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 42, de 2011, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 41, de 2011,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que
comunica a aprovação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 42, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 41/2011 – PRES/CAS
Brasília, 25 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 42, de 2011, e
as Emendas nºs 1-CAS a 3-CAS, que “regulamenta a
proﬁssão de taxista e dá outras providências”, de autoria do Senador Eunício Oliveira.
Cordialmente, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 41, de 2011, ﬁca
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aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 3/2011, na
origem, do Presidente do Grupo Parlamentar Brasil –
Portugal, que informa a reinstalação daquele Órgão,
bem como a eleição e posse da sua Diretoria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 3/11/GP-BR/PT (*)
Brasília, 18 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de comunicar a Vossa Excelência que foi reinstalado no
Congresso Nacional, em 12 de abril último, o GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL – PORTUGAL. Na mesma
oportunidade, foi eleita e empossada a sua Diretoria,
da qual Vossa Excelência como Presidente do Senado
Federal, faz parte como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado por força da
Resolução nº 2/95, de 28 de novembro de 1985, da
Câmara dos Deputados, fruto do Projeto de Resolução
nº 37/95, de minha autoria, com o objetivo de intensiﬁcar o relacionamento entre as Casas Legislativas do
Brasil e da República Portuguesa. O Grupo é formado
por 47 Deputados Federais e 21 Senadores.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros,
a Ata da Reunião de Reinstalação do GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – PORTUGAL, a relação dos Parlamentares que o integram, bem como de sua Diretoria,
onde tive a satisfação de ver meu nome escolhido por
meus pares do Congresso Nacional para, no próximo
biênio, presidir este Grupo Parlamentar.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas, em
prol da intensiﬁcação do relacionamento entre nossos
Parlamentares, antecipo agradecimentos.
Respeitosamente, Deputado Paes Landim, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Portugal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente Paulo Paim.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mário Couto, pela ordem.
(*) A Ata a que se refere o ofício encontra-se publicada no presente
diário (Item 3 do Sumário)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª, com a bondade
que lhe é peculiar, poderia me inscrever para falar pela
liderança da oposição neste Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª está inscrito pela liderança da oposição,
na segunda-feira, 20 minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Muito obrigado, Senador.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela
ordem.
Quero solicitar, Presidente, a minha inscrição
para falar no período de comunicação inadiável ao
mesmo tempo em que eu solicito de V. Exª, já conversei com os colegas, amigos Srs. Senadores, que eu
possa usar a tribuna em primeiro lugar para comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora, por entendimento feito com o Senador Mozarildo, que é o primeiro inscrito, V. Exª falará
agora para uma comunicação inadiável.
Em seguida, fala o Senador Mozarildo; e, aí, o
Senador Geovani.
Senador Mário Couto, só para dizer que eu não
falei uma inverdade, baseado no Regimento, me avisam aqui que, mesmo na segunda-feira, o horário de
liderança é cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
hoje não tem ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Mas eu serei tolerante com V. Exª como tenho
sido com todos os Senadores.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Hoje
está liberado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu colocarei V. Exª como orador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obrigado pela sua bondade, como sempre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, eu gostaria
de agradecer enormemente a compreensão a todos
os Senadores aqui presentes, que me permitem falar
neste primeiro momento.
Para mim, é muito importante falar neste primeiro
momento, porque vou falar de um assunto, Sr. Presidente, que foi notícia, matéria em toda imprensa nacional
no último sábado, na ultima sexta-feira.
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Eu me reﬁro aqui ao assassinato de mais um
agricultor, ocorrido dessa vez em território do Estado
de Rondônia. A pessoa atingida, morta, se chamava
Adelino Ramos, conhecido por todos nós como Dinho,
um militante já antigo do movimento dos trabalhadores rurais. É bom que se diga, Sr. Presidente: ele já
escapou da morte numa chacina semelhante ocorrida no Estado do Pará; era uma pessoa que constava
da lista elaborada pela CPT, Comissão Pastoral da
Terra, como um dos perseguidos para serem mortos
por aqueles que, sem qualquer escrúpulo, atuam no
campo de nosso País.
Neste momento, quero, desde já, prestar não
só meus votos de pesar à família, aos amigos, aos
agricultores do movimento dos trabalhadores rurais
de Rondônia dirigido por Dinho, quero dizer que,
além de um sindicalista, além de um líder do movimento, Sr. Presidente, ele era ﬁliado ao meu Partido,
o PCdoB. Um companheiro que vivia numa região
difícil, muito difícil, que é o sul do Amazonas, divisa
com os Estados do Acre e de Rondônia, mas tinha
como objetivo principal transformar aquela que é uma
das maiores áreas de conﬂito, de confronto entre os
pequenos produtores, os agricultores que buscam
uma alternativa de sobrevivência, mesmo nas ﬂorestas, mas uma sobrevivência produtiva, respeitando o
meio ambiente, respeitando a ﬂoresta. Eles viviam em
confronto permanente com os desmatadores, com
os grileiros que, sem o menor escrúpulo, Presidente
Paim, V. Exª que preside a Comissão de Direitos Humanos desta Casa...
Como tantos outros, Dinho escolheu essa vida
para lutar. Lutar não por ele ou por sua família, mas
lutar por todos nós, por todo um país, combatendo essas pessoas que, repito, além de grileiras, produzem
crimes e são insaciáveis, cometendo um crime atrás
do outro. Nesse caso, o crime de desmatamento, de
extração ilegal de madeira e tudo mais.
Então, agradeço aos Srs. Senadores que me permitem falar de um assunto tão triste, mas que precisa
ser enfrentado e precisa ser tratado pelo Poder Legislativo do nosso Brasil e pelo Senado Federal.
E já adianto, Sr. Presidente, que estou apresentando hoje um requerimento, e amanhã devemos
conversar antecipadamente com o Presidente José
Sarney. Já obtive o apoio de V. Exª, como Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, para formar uma
comissão externa de Senadores para ir à região – e
não me reﬁro apenas ao Amazonas e a Rondônia, mas
também ao Estado do Pará e ao Estado do Acre – fazer
uma visita a essas áreas de conﬂito, para que a gente
possa ajudar na superação do problema.
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Para que V. Exª tenha uma ideia, quando a imprensa divulgou o assassinato de Dinho, dias depois do
assassinato de um casal no Estado do Pará, um casal
que lutava também, Sr. José Claudino Ribeiro da Silva
e sua esposa, Maria do Espírito Santo Silva, também
agricultores, pessoas que trabalhavam nos seringais
no Pará, preservando a ﬂoresta, que, da mesma forma,
constavam da lista de pessoas marcadas para morrer
e foram mortas.
Em decorrência disso, hoje a Secretaria-Geral
da Presidência da República anuncia que deverá haver, proximamente, uma reunião de emergência hoje
no Palácio do Planalto. Nessa reunião de emergência
no Palácio do Planalto, deverá ser discutida a decretação – reparem, Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadores,
Senador Mário Couto – de uma medida que seria uma
espécie de intervenção na tríplice divisa entre os Estados do Amazonas, de Rondônia e do Acre.
Vou falar exatamente dessa situação de conﬂito e
de insegurança que vive essa região de fronteira entre
três Estados brasileiros – Rondônia, Acre e Amazonas
–, onde há uma situação de completo descontrole.
Para que o senhor tenha uma ideia, o Dinho,
o sindicalista morto na última sexta-feira, morava no
Amazonas, num assentamento. Ele e todas as companheiras e todos os companheiros que ali viviam lutavam muito pela criação de uma reserva extrativista,
de uma reserva produtiva. Como pequeno produtor de
agricultura familiar, ele estava se dirigindo a um Município de Rondônia, Estado em que foi morto.
O Governo do Estado do Amazonas, sabendo da
situação delicada, preocupante, de insegurança gerada
em Nova Califórnia – nome dado àquela área –, tem
tomado as devidas providências. Quero cumprimentar
não só o Governador Omar Aziz, mas o Secretário de
Segurança, Dr. Zulmar, e o Secretário de Produção
Rural, Eron Bezerra, pelas iniciativa que têm tomado
no sentido de levar segurança àquela área, mas, como
estamos numa fronteira com Acre e Rondônia, as coisas ﬁcam muito mais difíceis.
O agricultor Adelino Ramos, 57 anos, foi assinado
na manhã da última sexta-feira, no Município de Vista
Alegre do Abunã, em Rondônia. Conhecido como Dinho,
Adelino morava num assentamento localizado no sul
de Lábrea e estava levando seus produtos para comercializar numa feira, quando foi atingido pelos tiros. Seis
tiros atingiram seu corpo, atingiram o corpo de Dinho,
atingiram o corpo de Adelino. Ele ainda foi socorrido e
levado para um hospital no Município de Extrema, mas
não resistiu aos ferimento, vindo a falecer.
Dinho era líder do Movimento Camponês Corumbiara e morava no Projeto de Assentamento Florestal
Curuquetê, do Instituto de Colonização e Reforma
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Agrária, Incra, com outras famílias. Eles buscavam
regularizar sua produção e tinham alguns programas
desenvolvidos pela Secretaria Estadual de Produção
Rural do Estado do Amazonas.
As ameaças de morte são frequentes na região
do sul de Lábrea. Há dois meses, o gerente do Idam
de Nova Califórnia, a área a que me referi, Sr. Geraldo
Cáceres, pediu socorro à Secretaria de Produção por
causa das ameaças que vinha sofrendo. A Secretaria
de Segurança do Estado do Amazonas mandou uma
equipe do Batalhão Raio para o local, mas Cáceres foi
removido do local para evitar sua morte.
A luta de Dinho era pela regularização fundiária,
pela reforma agrária e pela organização dos trabalhadores rurais. Dinho não era apenas ﬁliado ao meu partido, era homem ligado também à Comissão Pastoral
da Terra, homem – e já vou falar um pouco – amigo de
todos nós. Ele era uma pessoa muito mais conhecida
não apenas pela amizade que tinha com aqueles que
viviam no assentamento com ele, mas também era
conhecido pela luta e pelo combate aos madeireiros
que atuavam e continuam atuando, impunemente e
de forma irregular, naquela região. E ele dizia sempre
que uma das melhores formas de banir a presença de
criminosos daquela área era a presença do Estado. E
foi ele que convenceu, Sr. Presidente, Senador Paim,
o Governo do Estado do Amazonas que era preciso
levar o Idam para lá.
E o que é o Idam? É a Emater do Amazonas. E
o Idam passou a ter dois escritórios no Município de
Lábrea: um, na sede do Município de Lábrea, e outro,
na região do sul do Município de Lábrea, que ﬁca a
mais de 400 quilômetros de distância da sede do Município, que é a localidade de Nova Califórnia.
A Secretaria de Segurança Pública mantinha
sempre contingente de pessoas para proteger a vida
daqueles que lá lutavam para proteger as ﬂorestas.
Mas, infelizmente, Sr. Presidente, aqui quero dar um
depoimento, inúmeras vezes, nós fomos levados – e
quando falo nós somos nós da Bancada do Amazonas – à Presidência do Ibama para tratar de assuntos de Lábrea, que é o Município onde morava Dinho,
onde residia Dinho; não na sede do Município, e, sim,
no sul daquele Município. O Município de Lábrea, no
Estado do Amazonas, é um desaﬁo para nós porque
é o único Município do Estado do Amazonas que se
encontra na lista dos Municípios que mais desmatam
no País. E é o único Município, Sr. Presidente, exatamente por conta dessa ação no sul daquele Município, que não tem nada a ver com a sede do Município.
E quantas vezes o Ibama foi a Lábrea autuar, multar
agricultores, produtores de madeira, uma produção
manejada do Município? E nós dizíamos para o Ibama:
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o problema de Lábrea não é a sede do Município, é o
sul do Município. Lá sim, existe ação de fazendeiros
e de madeireiros inescrupulosos, e esses é que têm
de ser tirados de lá.
E o que importa, Sr. Presidente, é que, mesmo
com uma presença muito pequena, o Ibama, recentemente, esteve na área, autuando e multando vários
fazendeiros. Nós achamos que essa foi exatamente a
razão que os levou a assassinar Dinho; devem ter colocado sob sua responsabilidade o fato de o Ibama,
depois de muito tempo, ter ido à região e ter feito essa
multa e essa apreensão.
Primeiro, quero cumprimentar a Ministra Maria do
Rosário, que foi muito ágil, juntamente com o Ministro
Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, que lançaram de imediato, no mesmo dia, algumas horas depois, uma nota de repúdio em relação ao
ocorrido, comprometendo-se não apenas com a família
de Dinho, mas com os movimentos e a sociedade, a
apurar e investigar duramente o ocorrido e não permitir
que os assassinos continuem impunes.
Então, quero cumprimentar a Ministra Maria do
Rosário, o Ministro Gilberto Carvalho e a Presidente
Dilma pela agilidade. Repito: hoje, está ocorrendo essa
reunião de emergência e seria importante que nós, no
Senado, Presidente Paulo Paim, formássemos essa
comissão externa, porque somente a presença das
Senadoras e dos Senadores no local intimida aqueles
criminosos que, sem escrúpulo nenhum, tiram a vida
de pessoas corretas, de pessoas justas, de pessoas
honestas que vivem na mais profunda privação por
uma causa, porque era assim que vivia Dinho. Era assim que viviam os companheiros do Pará que foram
assassinados recentemente.
Então digo, Sr. Presidente, que estou encaminhando alguns expedientes à Polícia Federal e ao
Ministério Público Federal, porque esse tem que ser
tratado como um crime federal, e está sendo tratado
assim desde já pelo Governo.
E principalmente vamos lutar, e digo vamos porque sei que V. Exª que aqui preside com muita paixão,
não é com muita competência só não, é com muita
paixão, a Comissão de Direitos Humanos, V. Exª dará
tudo de si também para que a gente possa ajudar, para
que o Senado Federal possa ajudar o Brasil, o Governo brasileiro a desvendar esses crimes e não permitir
que a insegurança volte a reinar no campo do Brasil e
nos campos da Amazônia principalmente.
Eu quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que
assim que soubemos do assassinato no Estado do
Amazonas, imediatamente uma equipe de dirigentes
estaduais, o Secretário de Produção Rural, membros
da Secretaria de Justiça, deslocaram-se até Nova Ca-
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lifórnia, ao sul do Município de Lábrea, para ajudar naquilo que fosse preciso e para evitar que novas mortes
ali pudessem ocorrer.
E, por último, digo o seguinte: Dinho já escapou
de uma chacina, em Corumbiara, onde dez morreram no Estado do Pará. Ele foi sobrevivente de uma
chacina, e essa não foi uma chacina, mas nós consideramos uma chacina de um homem porque era um
homem que lutava em nome de milhões de homens e
mulheres que querem um País melhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Vanessa Grazziotin, pode contar com
o total apoio da Comissão de Direitos Humanos e também deste Senador nos contatos junto ao Presidente
Sarney para que essa comissão externa seja formada,
porque, vejam bem, em menos de dez dias, foram assassinados três lutadores da área do meio ambiente,
da área rural.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus parabéns a V. Exª.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO Nº 608, DE 2011
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do agricultor Adelino
Ramos, líder do Movimento Camponês Corumbiara,
no estado de Rondônia, bem como seja encaminhada
o referido Voto aos seus familiares e amigos no endereço: Rua Almirante Barroso, nº 2594, Sala 2, Bairro
Nossa Senhora das Graças, CEP 78.915-020, Porto
Velho/RO.
Justiﬁcação
Adelino Ramos – o Dinho como era mais conhecido – era líder do Movimento Camponês Corumbiara
– MCC e morava no Projeto de Assentamento Florestal Coruquetê, do Instituto de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA com outras famílias, no Estado de
Rondônia.
Dinho que era membro da direção do PCdoB de
Rondônia foi assassinado com seis tiros por um motociclista, enquanto vendia frutas e verduras produzidas
no acampamento onde vivia. Ele nunca deixou de sofrer
ameaças de morte desde o massacre dos Corumbiaras
em 1995, de onde conseguiu escapar com vida.
A morte de Adelino Ramos foi o terceiro só nesta
semana. Na terça feira, um casal de líderes extrativistas foi morto em Nova Ipixuna/PA. Assim como o casal
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paraense José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo Silva, Dinho também vinha denunciando
a ação ilegal de madeireira na região.
Sala das Sessões, 30 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 609, DE 2011
Nos termos do art. 74, II, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a
designação de uma Comissão Externa composta por
3 (três) Senadores, com o objetivo de visitar as regiões de conﬂito agrário na divisa dos estados do Acre,
Amazonas e Rondônia, onde ocorreu o assassinato
de Adelino Ramos, e ainda o município de Nova Ipixuna, no Sudeste do Pará, local do assassinato do
casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e
sua esposa Maria do Espírito Santo Silva e Eremilton
Pereira dos Santos.
Justiﬁcação
O recrudescimento da violência do campo tem assumido proporções inaceitáveis. Na terça-feira, dia 24, um
casal de extrativistas no Pará foi brutalmente assassinado.
José Cláudio Ribeiro da Silva e sua esposa Maria do Espírito Santo Silva perderam a vida no assentamento em que
viviam próximo a Nova Ipixuna, sudeste do Pará. O casal
vinha denunciando a ação ilegal de madeireiros na região.
Na sexta-feira, dia 27, foi a vez de Adelino Ramos, líder do
Movimento Camponês Corumbiara, ele próprio sobrevivente
do massacre de Corumbiara em 1995, ser morto numa emboscada. Dinho, como era conhecido, também denunciava
a ação ilegal de madeireiros na região. Em depoimento gravado, o líder do Movimento Camponês aﬁrmava que vivia
com “bala na cabeça a qualquer hora”. No sábado, dia 28,
outro agricultor, Eremilton Pereira dos Santos, morador do
assentamento agroextrativista Praialta Piranheira no município de Nova Ipixuma também foi morto por sua atuação
em favor da preservação do meio ambiente.
O Senado Federal não pode se omitir diante desse
quadro assustador de violência, impondo a criação de
uma Comissão de Senadores para veriﬁcar “in loco” a
situação em que ocorreu esses crimes bárbaros, bem
como sugerir medidas que possam inibir a violência
naquela região.
Sala das Sessões, 30 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, de imediato, ao nobre Senador
Mozarildo Cavalcanti, como primeiro orador inscrito.
Em seguida, o Senador Geovani Borges e, em
seguida, o Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do Microfone.) – O senhor só me dê um tempinho a
mais. Eu aguardo a tarde inteira, pacientemente, não
tem problema.
O SR PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª falará como orador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do Microfone.) – Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, a revista Veja desta semana publicou
uma matéria sob o título “Vida Brasileira, uma Reserva
de Miséria”. É sobre a reserva indígena Raposa Serra
do Sol, no meu Estado de Roraima.
Essa questão, durante muito tempo, debati neste
Senado em busca de uma solução que pudesse ser
realmente justa para todos, boa para todos. Inclusive,
contamos com a boa vontade do Presidente Lula, que
concordou que fosse feita uma comissão temporária
externa da Câmara e outra comissão temporária externa do Senado. Ambas funcionaram e concluíram seus
trabalhos: a da Câmara sob a relatoria do Deputado Lindbergh Farias, hoje Senador da República; a do Senado
sob a relatoria do Senador Delcídio Amaral.
Concluímos, Senador Paim, por um modelo de demarcação contínuo, e não em ilhas, como se apregoava,
porém não excludente, isto é, que respeitava as cinco ou
seis etnias indígenas lá existentes e suas diferenças, que
respeitava as cerca de 400 famílias que lá moravam desde 1910, 1917, portanto, há várias gerações lá presentes, respeitando também a presença de arrozeiros que
compraram terras com títulos deﬁnitivos de propriedades
centenárias e que produziam na faixa, na parte externa da
dita reserva 25% do PIB do Estado. Infelizmente, apesar
do trabalho das duas comissões externas, apesar das
ações que tivemos no Supremo, o Governo Federal impôs uma demarcação contínua, excludente, tirando todo
mundo, até índios que eram casados com não índias e
vice-versa, ou seja, casamentos entre etnias diferentes.
Os mestiços, portanto, foram retirados. Bastava não seguir o comando de determinadas ONGs.
O que diz a revista Veja desta semana?
O título: “Uma Reserva de Miséria”. E aqui tem
a foto de um índio, sua esposa e a ﬁlha, todos os três,
índios. E diz:
Cacique de favela. Chefe de sete aldeias,
Avelino Pereira (ao lado) mudou-se para a periferia
de Boa Vista. Acima, os [...] [não índios] expulsos
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da reserva em 2009. Até hoje, eles não receberam
as terras prometidas pelo Governo Federal.
Aí tem uma foto com vários não indígenas que
estavam lá, como eu disse, há várias gerações, que
foram assentados, Senador Mário Couto, numa região,
e agora já estão sendo expulsos dessa região, porque
nessa região que eles foram assentados, alguns deles,
será criada uma reserva ecológica chamada Reserva do
Lavrado. Quer dizer, eles estavam lá nas serras, foram
expulsos e agora sofreram uma segunda expulsão.
E diz a revista: “A demarcação da Raposa Serra do Sol, em Roraima, empurrou centenas de índios
para as favelas de Boa Vista e converteu agricultores
outrora prósperos em cidadãos pobres”. O jornalista
que escreve a matéria é Leonardo Coutinho.
Quatro novas favelas brotaram na periferia
de Boa Vista nos últimos dois anos. O surgimento de Monte das Oliveiras, Santa Helena, São
Germano e Brigadeiro coincide com a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol.
Nesse território [da reserva] de extensão contínua, que abarca 7,5% [do Estado] de Roraima,
viviam 340 famílias de brancos e mestiços. Em
sua maioria, eram constituídas por arrozeiros,
pecuaristas e pequenos comerciantes, [pequenos criadores] que respondiam por 6% da economia do Estado. [Ele fala 6%, mas com certeza
eu tenho dados concretos de que são 25% da
economia]. Alguns possuíam títulos de terra,
emitidos havia mais de 100 anos pelo Governo
Federal, de quem tinham comprado suas propriedades. Empregavam índios e compravam
as mercadorias produzidas em suas aldeias,
como mandioca, frutas, galinhas e porcos. Em
2009, todos foram expulsos. O Governo Federal prometeu indenizá-los de maneira justa. No
momento de calcular as compensações, alegou
que eles haviam ocupado ilegalmente terra indígena. Por isso, encampou as propriedades e
pagou apenas o valor das ediﬁcações.
Os novos sem-terra iniciaram o êxodo
em direção à capital. As indenizações foram
suﬁcientes apenas para que os ex-criadores
se estabelecessem em Boa Vista. [A revista]
VEJA ouviu quarenta deles. Suas reparações
variaram de 50.000 a 230.000 reais – isso não
daria para comprar nem um bom apartamento
de três quartos nas principais cidades do País,
imagine uma outra fazenda.
Em seguida, foi a vez de os índios migrarem para a capital de Roraima.
Cansei de alertar isso aqui, que não ia ser bom
para os não índios e não ia ser bom para os índios. E
aqui está a revista dizendo, algum tempo depois já.
Os historiadores acreditam que eles estavam em contato com os brancos havia três
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séculos. Perderam sua fonte de renda, proveniente de empregos e comércio, depois que os
fazendeiros foram expulsos. A situação piorou
com a ruína das estradas e pontes, até então
concertadas pelos agricultores. “Acabou quase
tudo. No próximo inverno, ﬁcaremos totalmente isolados”, diz o cacique macuxi Nicodemos
Andrade Ramos, de 28 anos. Um milhar de índios [eu diria que é uma conta por baixo, muito
mais de milhares de índios] se instalou nas novas favelas de Boa Vista. “Está impossível sustentar uma família na reserva. Meus parentes
que ﬁcaram lá estão abandonados e passam
por necessidades que jamais imaginaríamos”,
aﬁrma o também macuxi Avelino Pereira, de
48 anos. Cacique de sete aldeias, ele preferiu
trocar uma espaçosa casa de alvenaria na reserva por um barraco de tábuas na favela de
Santa Helena. O líder indígena diz que foi para
Boa Vista para evitar que sua família perdesse
o acesso a escolas, ao sistema de saúde e,
sobretudo, ao mercado de trabalho.
Com o passar do tempo, a situação dos
índios tem piorado. Recentemente, algumas
das famílias desaldeadas começaram a erguer
barracos no aterro sanitário de Boa Vista. Uma
delas é a do macuxi Adalto da Silva de 31 anos,
que chegou à capital há apenas um mês. Ele fala
mal português, mas nunca pensou em viver da
mesma forma que seus antepassados.
Mesmo porque a caça e a pesca são escassas na Raposa Serra do Sol já faz tempo.
Até 2009, ele recebia um salário mínimo para
trabalhar como peão de gado. Está desempregado desde então. Como os índios não têm
dinheiro, tecnologia ou assistência técnica para
cultivar as lavouras, os campos onde o peão
trabalhava foram abandonados. Silva preferiu
construir uma maloca sobre uma montanha de
lixo a viver na aldeia. Agora, ganha 10 reais
por dia coletando latinhas de alumínio, 40%
menos do que recebia para tocar boiada. Ainda assim, considera sua vida no lixão menos
miserável do que na reserva [Senador Paulo
Paim, ele a considera menos miserável que na
tão decantada reserva]. Ele é vizinho do casal
uapixana Roberto da Silva, de 79 anos, e Maria
Luciano da Silva, de 60, que também cata latas
e comida no aterro. “O lixo virou a única forma
de subsistência de muita gente que morava
na Raposa Serra do Sol”, diz o macuxi Sílvio
Silva, presidente da Sociedade de Defesa dos
Índios Unidos do Norte de Roraima.
Brancos e mestiços expulsos da reserva
também foram jogados na pobreza. O pecuarista Wilson Alves Bezerra, de 69 anos, tinha
uma fazenda de 50 quilômetros quadrados na
qual criava 1.300 cabeças de gado. Um avalia-
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dor privado estimou em 350.000 reais o valor
das ediﬁcações da propriedade. A Fundação
Nacional do índio (Funai) deu-lhe 72.000 reais
por essas benfeitorias e nada pela terra. Seu
rebanho deﬁnhou. Restam-lhe cinquenta reses
em um pasto alugado. Falido, ele sobrevive vendendo churrasquinho no centro de Boa Vista.
Ganha 40 reais por noite. “O que o Governo
fez comigo me dá vergonha de ser brasileiro”,
aﬁrma Bezerra. Coema Magalhães Lima, de 64
anos, está em situação semelhante. Ela chegou
a ter 200 cabeças de gado e setenta cavalos.
O fato de ser descendente de índios [vejam
bem: descendente de índio!] não impediu que
ela fosse expulsa da reserva. Coema recebeu
24.000 reais de indenização. Ela e o marido
gastam suas aposentadorias, que juntas chegam a 1.000 reais, para pagar o aluguel de uma
pastagem para os 100 animais que lhes restam.
“Um dia o Governo vai cumprir a promessa de
me reassentar em uma área do mesmo tamanho da minha”, acredita Coema.
Quando negociou a formação da reserva,
o governo federal prometeu que agricultores
e índios não sofreriam prejuízos. Chegou a
registrar a promessa na Justiça Federal [inclusive com o aval do Desembargador Jirair,
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, designado pelo Tribunal Superior Federal]. Mas, em Roraima, a palavra, os documentos e os títulos do governo não têm valor.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) avisou que só reassentará 130
famílias desalojadas da Raposa Serra do Sol.
As outras 210 ﬁcarão a ver navios – ou melhor,
canoas. Mais [ainda]: não concederá nenhuma gleba superior a 5 quilômetros quadrados.
Quem tinha fazenda maior que isso arcará
com o calote. Mesmo as famílias assentadas
na Serra da Lua [a que me referi antes], perto
da Raposa Serra do Sol, continuarão sob ameaça. O Ministério do Meio Ambiente pretende
transformar essa área em reserva ambiental
[a tal reserva do Lavrado]. Se a ideia vingar,
200 pequenos agricultores que vivem no local
se juntarão aos desalojados que hoje estão
em Boa Vista. Com o menor PIB entre as 27
Unidades da federação, Roraima já tem 68%
de seu território [chamo a atenção] inutilizado
por reservas ﬂorestais e indígenas. Com a [reserva da] Serra da Lua, passaria a ter 70% [do
seu território ocupado por reservas federais,
portanto]. Será mais um golpe nas esperanças
de desenvolvimento do Estado.
Senador Paim, eu ﬁz questão de ler a matéria
ipsis litteris para não dizerem que eu estou usando
palavras minhas, porque eu sei de cor e salteado essa
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questão. Eu ﬁz esse alerta inúmeras vezes da tribuna
do Senado e disse, claramente, que eu não tenho essa
questão de ideologia. Se eu tenho uma ideologia é a
de ser humanista. Pela minha formação de médico, eu
não distingo as pessoas pela cor da pele, pela origem
ou pelo status social. Eu alertei que esses seres humanos de lá – índios, não índios –, todos iriam pagar
um preço altíssimo sobre essa questão.
Passados dois anos já da demarcação da reserva,
a realidade é essa que a revista Veja mostra. Espero aqui
e quero fazer um apelo mesmo à Presidente Dilma, que
herdou, vamos dizer assim, essa maldade para administrar,
essa malvadeza feita, que ela corrija esses malfeitos.
Não estou pedindo aqui que ela desfaça a demarcação, mas que faça justiça a essas pessoas, que
indenize aquelas que foram tiradas de lá, que os aceite, como manda a lei, em terras adequadas para que
possam produzir, e que, principalmente, assista os
índios, porque os índios estão saindo da reserva para
morarem em favelas na periferia da capital. É essa a
grande obra de atender aos índios? Foi essa a grande ﬁnalidade de demarcar a reserva indígena Raposa
Serra do Sol? Foi transformar os índios de aldeados
em favelados? Não foi. Com certeza, não foi, embora
tenhamos, repito, alertado aqui, na Comissão Temporária Externa do Senado, com o relatório do Senador
Delcídio do Amaral, do PT, e com o relatório da Câmara, do então Deputado Federal Lindbergh Farias, hoje
Senador, que essas coisas poderiam acontecer.
Vou falar também como médico. Estamos em uma
realidade, Senador Paim. Vamos tratar desta realidade. Não é possível ver brasileiros, índios e não índios,
índios se transformando em favelados na periferia da
cidade. Aliás, a fotograﬁa que a revista Veja publica diz
tudo: o casal de índios com a sua ﬁlha num barraco de
madeira, porque ele não aguentou ﬁcar lá.
Espero que haja realmente ação.
Como médico também, não consigo entender,
você ter um diagnóstico, saber como tratar e não tratar.
O Governo Federal tem o diagnóstico, tem os remédios
e precisa tratar dessa questão.
Portanto, ﬁca aqui o meu apelo à Presidente
Dilma, aos seus ministros, aos diversos que têm a
ver com essa questão. E peço, embora tenha lido, a
V. Exª, Senador Paim, que autorize a transcrição na
íntegra dessa matéria publicada na revista Veja desta
semana.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Passamos a palavra ao nobre Senador Geovani
Borges.
Senadora Gleisi Hoffmann, pela ordem.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente.
Para fazer um registro nesta Casa.
Neste ﬁnal de semana, mais especiﬁcamente
na sexta-feira, estivemos no Município de Paranavaí,
região noroeste do meu Estado do Paraná, no lançamento de um importante programa do Banco do Brasil,
chamado Arenito Caiuá, destinado àquela região pelo
solo arenoso que tem, englobando 107 Municípios. Um
projeto que vai do crédito agrícola, assistência técnica
e à organização da cadeia produtiva e de comercialização de produtos de agricultura, tanto gado de corte
quanto leite, frango de corte, citricultura, mandioca,
projeto muito importante para o desenvolvimento do
nosso Estado.
O banco aplicará, nos próximos cinco anos, R$2,5
bilhões nesse projeto, que envolve várias entidades,
universidades, parcerias e teve a adesão do Governo
do Estado.
Faço este registro e parabenizo o Banco do Brasil, pois, além de banco, é uma agência importante de
fomento e de apoio.
Eu queria deixar registrado também nesta Casa
que tivemos a presença do ex-Senador Osmar Dias,
que está participando ativamente desse projeto e que
hoje é Vice-Presidente da área de crédito agrícola do
Banco do Brasil, o que muito nos honra como paranaenses.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendida na forma regimental.
Com a palavra o nobre Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; nosso querido
Senador Mário Couto, que o acompanha na Mesa dos
trabalhos; Senador Mozarildo e demais Senadores, Srªs
Senadoras, o que me move a vir a esta tribuna hoje é
um misto de indignação, desabafo, alerta à sociedade e, quem sabe, a tentativa de mostrar um pouco de
uma família confusa, duvidosa e cuja atuação nefasta
explica um número sem ﬁm de processos e de enquadramentos constantes nos códigos penal e eleitoral a
que estão submetidos. Naturalmente, estou falando
do clã Capiberibe.
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Não é improvável que alguém diga: “O Geovani
está acertando contas pelo irmão, se doendo pelo titular
do mandato.” Não me constrange se assim pensarem.
Conheço a lisura do meu irmão, a decência e a humildade com que ele sempre atuou na política, sua fé, sua
determinação, seu amor incondicional pelo Amapá e
por sua gente. E, se neste momento me exponho a críticas ou a interpretações quanto às intenções que me
movem, faço-o com o sentimento de estar cumprindo
com meu dever de cidadão.
A Polícia Federal cumpriu, neste sábado, mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva
e apreensão em endereços de conselheiros, servidores e ex-conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá. De acordo com a ação, pessoas foram levadas
à sede da Superintendência no Estado para prestar
esclarecimentos. A investigação da Polícia Federal e
da Controladoria-Geral da União constatou desvio de
parte do orçamento do Tribunal de Contas. E, mais uma
vez, quem está no foco é a badalada família; dessa
vez, através da ex-Conselheira Raquel Capiberibe, tia
do Governador do Amapá, Camilo Capiberibe, e irmã
do Senador cassado e ex-Governador João Capiberibe; e seu compadre, Manoel Antonio Dias, nomeado
Conselheiro, na época em que era Governador o exGovernador cassado João Capiberibe.
As fontes noticiosas dão conta de que o material apreendido na casa da ex-conselheira, nomeada
à época pelo Senador cassado João Capiberibe, à
época Governador, pode ligar o esquema de fraude ao
grupo político. Essa iniciativa, na verdade, trata de um
desdobramento da Operação Mãos Limpas, que, em
2010, já levou outras tantas pessoas à prisão.
Segundo a Polícia Federal, na casa de Raquel
Capiberibe foram apreendidas duas pastas com documentos, entre eles, relação de nomes de funcionários,
provavelmente, não sei, do TCE, que não estariam
apoiando Camilo Capiberibe, atual Governador do
Estado. E também sugestões a Camilo sobre cargos
que poderiam ser ocupados pela família Capiberibe
no Governo.
Os agentes federais estiveram também na casa
do Conselheiro Manoel Dias, compadre e indicado
do ex-Governador e ex-Senador cassado João Capiberibe, que, coincidentemente, aprovou as contas do
ex-Governador algumas semanas. E lá foi encontrado
dinheiro.
No prédio do TCE, além de documentos, foram
apreendidos computadores. Todo o material está na
Superintendência da Polícia Federal e será anexado
aos outros, já apreendidos, no decorrer da operação,
para ser apreciado. A operação contou com o apoio
de técnicos da Controladoria-Geral da União (CGU);
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relatórios emitidos pela Polícia Federal e pela própria
Controladoria.
Como seria o correto, a imprensa local, de modo
especial o jornal independente A Gazeta, do Amapá,
cujo superintendente é o jornalista Sila Assis, tentou
ouvir a ex-Conselheira Raquel Capiberibe, até mesmo o
próprio Governador Camilo Capiberibe e o ex-Senador
cassado João Capiberibe para falarem a respeito da
operação, mas, sem sucesso, o que é estranho, porque
o dito popular consagra uma verdade inquestionável:
quem não deve não teme.
Os mandatos para a ação deste ﬁnal de semana
foram expedidos pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça João Otávio de Noronha.
Olha, minha gente, em toda investigação, há coisas que não se sustentam e coisas que ﬁcam como
evidência de culpa. O que se clama aqui é pela justiça,
é pela determinação de desbaratar quadrilhas e de ir
a fundo nas buscas. Quem não deve não teme.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Geovani Borges, V. Exª me permite um
aparte não protocolar e de quebra do Regimento?
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Estamos recebendo aqui, neste momento, o
Ministro Garibaldi, nosso colega Senador da Casa.
Prometo descontar no seu tempo. É só para poder
cumprimentá-lo. V. Exª também pode cumprimentá-lo
da tribuna. Quero dar um abraço no Ministro.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– É uma honra para nós receber o Ministro, Senador
Garibaldi. Além de tudo, o meu pai e a minha mãe,
Dona Cícera, nasceram no Rio Grande do Norte, na
cidade de Vera Cruz. Para mim é uma honra muito
grande. Eu nasci no Amapá, na cidade de Mazagão,
meu grande Ministro e ex-Presidente desta Casa, Senador Garibaldi. Bem-vindo!
Como eu estava falando há pouco, quem não
deve não teme. O jornalista Catanhede, colunista do
Jornal do Dia, chama atenção em uma parte da sua
coluna intitulada “A Maleta” e diz o seguinte:
Em contato com alguns federais, eles me disseram em off que na operação de ontem, duas maletas
foram encontradas na casa da ex-conselheira. Uma
das maletas contendo nomes que não apoiaram o governador Camilo Capiberibe [a quem me referia agora
há pouco] nas eleições de 2010, e a outra contendo
nomes de possíveis indicações no governo. [Aí, meu
amigo,] se tudo isso for realmente verdade [segundo
o jornalista Catanhede, um grande colunista do Jornal
do Dia], está aí um prato cheio para o Ministério Público Federal, para própria Polícia Federal e também
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para a Justiça Federal investigarem o que pode estar
por trás das eleições de 2010.
Pois, no mínimo, em respeito ao povo do Amapá,
tudo precisa ﬁcar bem claro.
Sr. Presidente, o Amapá é um Estado de gente
simples, de gente modesta. Não merece estar nas
páginas dos jornais outra vez por conta de operações
investigativas que expõem o lado perverso de uma família que já sugou tudo aquilo que podia e que continua
perseguindo grande parte da população.
Do nosso destino, só Deus sabe. Estou aqui hoje,
substituindo o meu irmão; posso não estar amanhã.
Ele segue lá, com serenidade, cuidando da saúde e
aguardando os desdobramentos jurídicos que podem
ou não lhe preservar o mandato, um mandato construído no voto, pé no chão, no voto cara a cara, no voto
dado pelo reconhecimento, pela simplicidade e não pela
opulência e pela compra da dignidade alheia.
Pasmem, Srªs e Srs. Senadores, até hoje não foi
esclarecida, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Tribunal Regional do meu Estado, a
apreensão de uma aeronave com mais de R$5 milhões,
procedente do Estado de Pernambuco. A sociedade
está aguardando um esclarecimento, uma satisfação,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Do destino sabe Deus, repito. Mas eu não poderia deixar sem registro mais este capítulo da novela
Capiberibe, o Senador cassado que não sai do foco,
seja pelas próprias ações, seja pela própria atuação
duvidosa de membros da sua família.
A Polícia Federal é suﬁcientemente aparelhada para desbaratar quadrilhas e dirimir suspeitas, ou
inocentar quem de fato é inocente. Vamos aguardar
o desdobramento dos fatos e ver onde isso vai dar. A
mentira tem pernas pequeninas. Uma hora as máscaras caem e o cerne dessa sangria antiga aparece
todo. De novo Dona Raquel Capiberibe, de novo o Dr.
Manoel Dias, o compadre, ambos indicados e nomeados pelo chefe do clã Capiberibe, ex-Governador e
ex-Senador cassado. De novo a história política do
Amapá é manchada.
Fica aqui o meu desabafo e o meu lamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acostumados que estamos a notícias ruins, ﬁcamos de fato
alegres e otimistas quando uma nota alvissareira nos
chega. Como é comum de minha personalidade, gosto
sim de ressaltar as coisas boas, aquilo que se anuncia como um projeto de bem-estar em favor de nossa
gente.
A imprensa mundial destaca a melhora do Brasil
nos indicativos de paz e registra que nosso País é hoje
o 74º país mais pacíﬁco do mundo.
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Tal informação pode suscitar, na verdade, diferentes sentimentos, de esperança em uns, de inconformidade em outros e de ironia também, Sr. Presidente.
Aﬁnal, quando se fala em paz, entende-se uma sinalização mais direta em relação à proteção, à sensação
de segurança por parte da população e como, a cada
dia, somos surpreendidos com notícias apavorantes,
que nos deixam inquietos quando o tema é justamente
paz para viver, ﬁca de fato um pouco estranho entender esse indicativo internacional como algo promissor,
algo a se festejar
Mas, vejamos: essa melhora no ranking vem do
Índice Global de Paz de 2011. De acordo com este
indicador, o País subiu nove posições em relação a
2010 e superou a mais poderosa nação do Planeta,
os Estados Unidos.
O Instituto pela Economia e pela Paz é um centro de pesquisas internacional sobre as relações entre o desenvolvimento econômico e a paz no mundo.
O índice, que está na sua quinta edição, classiﬁca os
países de acordo com sua pontuação em uma escala
de um a cinco. O número um representa mais proximidade do estado de paz e o número cinco, mais distanciamento.
Para avaliar a ausência de violência nos países,
uma equipe de acadêmicos, empresários, ﬁlantropos e
membros de organizações pela paz analisa indicadores
como relações com países os vizinhos, instabilidade
política, número de homicídios para cada 100 mil pessoas, número de população encarcerada, gastos com
a militarização e facilidade de acesso às armas.
A Islândia ocupa o primeiro lugar no ranking de
2011, seguida por Nova Zelândia, Japão, Dinamarca
e República Tcheca. Já a Somália foi considerada o
país menos pacíﬁco, substituindo o Iraque, que foi
para o penúltimo lugar. Acima deles, estão o Sudão, o
Afeganistão e a Coreia do Norte.
Em 2011, o Brasil era o país de número 83 na ﬁla
e, agora, é o de número 74, ultrapassou os Estados
Unidos. É bem verdade que isso se deve principalmente
ao envolvimento em conﬂitos internacionais, à exportação de armas e aos gastos com a militarização do
país, experimentado pelos norte-americanos.
Na América do Sul, o Brasil é o nono país mais
pacíﬁco, atrás do Uruguai, que ocupa o primeiro lugar, e de países como Costa Rica, Panamá, Chile e
Cuba. Em 2010, o Brasil ocupava a décima posição,
atrás da Bolívia. Estamos na nona posição agora, Sr.
Presidente.
E aí sim, começa a nossa nota crítica, sem merecer qualquer sinal de melhora que a projeção internacional nos confere.
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Senão, vejamos: o Brasil apresenta níveis de crimes violentos, desrespeito aos direitos humanos, número de população encarcerada e número de homicídios
por 100 mil pessoas iguais ou maiores do que os níveis
da Colômbia e do México, respectivamente o primeiro
e o quarto país menos pacíﬁco do continente.
A desaﬁar nossa consciência, estão aí diante de
nossos olhos vertentes macabras do crime e indicadores perigosos da falta de segurança em nosso País.
São pelo menos três desaﬁos que precisamos
vencer e sobre os quais, se me for dada oportunidade, quero discorrer de forma mais detalhada em outra
ocasião.
Mas, apenas para que sirva de contraponto a esses indicadores externos, cito três elos dessa corrente
do mal que precisam ser quebrados:
O primeiro deles é a violência, que tem levado
à morte os jovens brasileiros, nas capitais, Estados,
grandes conglomerados urbanos e mesmo em pequenos Municípios. Ajudar a encontrar resposta a essa
pergunta é uma das propostas do Mapa da Violência
2011 - Os Jovens do Brasil, lançamento conjunto do
Ministério da Justiça e do Instituto Sangari, braço social da Sangari.
Os casos de espancamento, o envolvimento com
drogas, a deterioração do tecido moral são preocupantes e conﬁguram extrema ameaça à juventude
brasileira, que hoje avança com medo, insegurança e,
ousaria dizer, com menos alegria de viver justo numa
fase que deveria ser a mais alegre, a mais esperançosa. Pais e mães vivem a angústia diária do medo
e tentam, da maneira que podem, manter seus ﬁlhos
livres desse mal.
Destaco ainda mais uma vertente: a violência no
trânsito. E isso nos faz reﬂetir sobre como poderemos
contribuir para a compreensão e a discussão de um
dos maiores desaﬁos que hoje enfrenta não só a sociedade brasileira como também as sociedades dos
demais países, tamanha é a violência nas vias públicas, barbarizando nossas vidas cotidianas.
Finalmente, no mesmo grau de importância, destaco a questão da violência contra a mulher, centrando
a minha brevíssima análise na problemática da vitimização feminina por homicídios.
Dada a relevância de cada uma dessas questões,
espero, sim, ter oportunidade de discorrer sobre cada
uma delas de forma mais completa.
Enﬁm, eu não poderia deixar de fazer esse registro
que, como eu disse, é um contraponto aos índices que
medem os indicativos de paz no mundo e que, nesta
tarde de segunda-feira, circulam no meio noticioso internacional de maneira favorável ao Brasil.
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O reﬂexo dos conﬂitos que eclodiram em diversos
países, estimulados pelo rápido aumento nos preços
de alimentos e combustíveis em 2008 e pela crise econômica são considerados nessa pesquisa. Outro fator,
de acordo com a instituição, teria sido o aumento de
risco de ataques terroristas em 29 países.
O Instituto pela Economia e pela Paz, que organiza a avaliação, diz que o mundo está menos pacíﬁco
pelo terceiro ano consecutivo. E nós estamos lá, como
eu disse, no 74º da ﬁla – melhor do que já estivemos,
mas ainda num patamar que nos constrange e nos
preocupa demais.
Sr. Presidente, estou concluindo e agradeço a
generosidade. Sei que V. Exª já ia apertar a sirene,
mas já estou quase concluindo.
Fica, em todo caso, este registro e com ele a expectativa de que realmente possamos um dia brindar,
Senador Mozarildo e Senador Mário Couto, ao olharmos para essas estatísticas e vermos que avançamos,
de verdade, nos indicadores de paz, de qualidade de
vida, de respeito ao próximo, de dignidade e de alegria
e paz para viver.
Concluindo, Sr. Presidente, neste momento, está
me assistindo, aqui em Brasília, no Hospital Daher,
minha genitora, mãe de treze ﬁlhos, dez ﬁlhos vivos
hoje, a Dona Cícera, que fez uma cirurgia no sábado
e, graças a Deus, bem sucedida. Ela está sintonizada
lá, em recuperação.
Senador Aloysio Nunes, muito obrigado pela
deferência, quando sempre me pergunta: – E a Dona
Cícera?
Ela está se recuperando de uma cirurgia, aqui
em Brasília. Ela também trouxe uma colega para fazer a mesma cirurgia, que, como o Senador Gilvam
fala com muita propriedade, é a troca da dobradiça
do joelho, a velha por uma nova. Está acompanhada
também de uma amiga lá do Amapá, a Dona Maria, e
toda a sua família.
Concluo este pronunciamento, agradecendo a
generosidade, a paciência do próximo orador inscrito,
o Senador Mário Couto, que permitiu que V. Exª me
deixasse fazer este pronunciamento com esse tempo
todo.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Cumprimento V. Exª, e estendemos também nossos
votos de saúde e boa recuperação para sua mãe.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, neste momento, à Senadora
Gleisi Hoffmann, que falará como oradora inscrita, e,
em seguida, à Senadora Angela Portela.
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, visitantes nas galerias do Senado, é um prazer
recebê-los.
O que me traz, hoje, a esta tribuna é um motivo de
comemoração pelo desenvolvimento da nossa economia, Presidente. Os analistas e investidores do mercado
ﬁnanceiro reduziram pela quarta semana consecutiva
a projeção da inﬂação oﬁcial para este ano.
Os dados são do Relatório Focus do dia 27 de
maio. Isso é motivo de alegria, de comemoração, porque lembro, Sr. Presidente, no início deste ano, quando
começaram as discussões sobre a questão econômica,
muita gente dizia que a inﬂação estava descontrolada,
que o Governo tinha perdido o controle da inﬂação,
que a inﬂação era o principal elemento para o qual o
Governo deveria voltado as suas atenções, porque a
inﬂação realmente retirava a renda, a inﬂação deixava os pobres mais pobres, a inﬂação desestruturava
a economia.
E nós sabedores disso; sabemos o malefício da
inﬂação. Mas desde o ﬁnal do ano passado, o Governo
do Presidente Lula e, agora, o Governo da Presidenta
Dilma tinham clareza muito grande do papel da política econômica, em todas as suas dimensões, de controle inﬂacionário. Em nenhum momento, titubearam
em relação a isso. Sempre com ﬁrmeza, com determinação, mas, sobretudo, com responsabilidade pelo
crescimento do País.
Dizia a Presidenta Dilma: “A inﬂação é a nossa
prioridade no controle e no combate, mas nós não
vamos fazer isso abrindo mão do desenvolvimento
econômico, da geração de emprego e da melhoria da
qualidade de vida do povo brasileiro”.
Ouvi muitos, Sr. Presidente, desta tribuna, também na imprensa, analistas, parlamentares, dizerem
que era um absurdo, que o único instrumento capaz
realmente de debelar a inﬂação era a taxa Selic, que
o Governo não estava sendo ﬁrme, naquele momento, para fazer esse enfrentamento e que nós iríamos
pagar caro.
Quando saiu o acumulado da inﬂação dos doze
últimos meses, no mês passado, em que passamos
a banda superior da meta, ouvimos muitas críticas. E,
desta tribuna, tanto eu, como muitos companheiros,
colegas Senadores, vieram aqui explicar que aquele
acumulado levava em consideração a retirada de meses
de inﬂação muito baixa de 2010 e, por isso, nós começávamos a ver uma inﬂação maior pelo período mais
recente, mas que essa inﬂação entraria em declínio.
Muitos não acreditaram. E hoje venho a esta
tribuna, Sr. Presidente, para trazer um relatório do
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mercado sobre índices inﬂacionários e índices que
estão caindo.
Só para se ter uma idéia, Sr. Presidente, há quatro semanas o Relatório Focus apontava um IPCA
de 6,37%. Há uma semana, de 6,27% e no dia 27 de
maio, de 6,23%.
A mesma coisa com o IGP-DI. Há quatro semanas, 7,01%. Há uma semana 6,89%, no dia 27 de
maio, 6,84%.
O IGP-M, há quatro semanas, 6,9%, há uma semana, 6,8% e continua a meta em 6,79%.
Sr. Presidente, esses índices mostram que a política econômica conduzida pela Presidenta Dilma, a
ﬁrmeza do Banco Central, a tranquilidade da equipe
econômica estão colocando a inﬂação no seu devido
lugar. Está sob controle, descendo, cada vez mais, e
chegaremos, no ano que vem, ao centro da meta, mas
o que é mais importante, Sr. Presidente, sem comprometer o desenvolvimento deste País, sem comprometer
a geração de emprego, sem comprometer o bem estar
do povo brasileiro.
O Governo Central apresentou um superávit primário, o tão falado superávit primário, necessário para
equilibrar as nossas contas e também para pagar a
nossa dívida, reduzindo a relação dívida/PIB.
E o superávit primário do mês de abril ﬁcou em
R$15,6 bilhões, contra R$9,1 bilhões registrados no
mês anterior. Isso quer dizer que o Governo fez a economia que se pretendia fazer.
No acumulado de janeiro a abril, a economia do
Governo foi de R$41,5 bilhões, o que já ultrapassa, antes da metade do ano, a metade da economia prevista
para o ano de 2011, que é R$81 bilhões.
Isso é resultado da política ﬁscal feita neste País
pela Presidenta Dilma. Quando ela disse: “Nós vamos
conter despesas, nós vamos fazer uma restrição orçamentária de 50 bilhões, nós vamos, sim, fazer economia para baixar a relação dívida/PIB, pouca gente
acreditou.
E aqui hoje estamos avaliando o resultado de cinco meses de Governo, mostrando de forma concreta,
com números, com dados, que a política econômica
tem consistência.
A receita bruta do Tesouro Nacional, em abril de
2011, foi de R$70,9 bilhões, um crescimento de 27%
em comparação com o mês de março.
Já na despesa, houve crescimento de apenas
R$2,3 bilhões.
O investimento total no acumulado de janeiro a
abril obteve crescimento de 5% em relação ao mesmo quadrimestre de 2010. É importante lembrar aqui
que, em 2010, ainda vivíamos no ciclo expansionista
de despesas do Governo, principalmente em relação a
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crédito e a investimentos, porque estávamos fazendo
frente ao rescaldo da crise internacional. Mas entramos
neste ano em um contraciclo, ou seja, em uma política
de restrição. Mesmo assim, tivemos os investimentos
majorados. Até abril deste ano, foram aplicados R$13,4
bilhões em investimentos. Em 2010, no mesmo período, R$12,8 bilhões.
O PAC, Sr. Presidente, que é o grande programa
que acelera o crescimento deste País e que leva em
consideração o planejamento de médio e longo prazo, teve o crescimento de 39% nos seus desembolsos
neste quadrimestre, passando de R$5,4 bilhões, em
abril de 2010, para R$7,5 bilhões, no mesmo período
de 2011.
Aqui, novamente, a Presidente Dilma apresenta o que ela se comprometeu como País no início do
seu mandato: “Vamos, sim, segurar a inﬂação; vamos,
sim, fazer boa gestão da economia, mas vamos ter
investimento, e no investimento não vamos ter economia, porque investimento é o que tem condições de
manter o país funcionando e crescendo e debelando
a inﬂação no futuro”.
Seria a mesma coisa se tivéssemos tido investimento no passado na área de energia, na área de
transporte, hoje teríamos uma situação muito melhor
na economia, mas a visão era outra. O que acontecia?
Se tinha um pouco de inﬂação, cortava-se a despesa
de forma linear, inclusive os investimentos. Assim, não
tinha como o País responder à demanda, e gerava-se
um ciclo vicioso. Hoje temos um ciclo virtuoso. Se precisamos fazer economia, não são os investimentos que
vamos cortar. São as despesas de custeio que vamos
segurar. Os investimentos continuam para fazer frente
ao crescimento deste País.
Também cresceram no primeiro quadrimestre
deste ano as transferências para Estados e Municípios,
Sr. Presidente. Os recursos somaram R$56,3 bilhões, o
que representa R$12,1 bilhões a mais que no mesmo
período de 2010. Quase 30%, Sr. Presidente, a mais
de transferência para Estados e Municípios, e sabemos
a importância que isso tem nas economias locais. Os
Estados e Municípios também estão se beneﬁciando
de uma política econômica acertada, de crescimento
econômico, que traz com certeza um recolhimento
maior de nossa receita
O Relatório Focus também demonstrou que o
mercado ﬁnanceiro acredita ainda em uma redução da
relação entre a dívida líquida do setor público e o Produto Interno Bruto, conjunto das nossas riquezas, que
deve fechar o ano em 39,2% e não mais nos 39,23%
projetados anteriormente.
Sr. Presidente, esse dado é muito importante.
Em 2002, nós tínhamos uma relação da dívida/PIB de
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60,6%. O Governo do Presidente Lula e o Governo da
Presidenta Dilma estão reduzindo para quase a metade a relação da dívida/PIB. Isso é muito importante,
porque quer dizer que teremos mais dinheiro para investimento, para contratar serviço para os brasileiros,
pagando menos serviço da dívida, porque é uma dívida
que impacta menos o nosso orçamento.
Então, quero aqui parabenizar nossa equipe econômica, o Ministro Guido Mantega, a Ministra Miriam
Belchior, sobretudo a nossa Presidenta e o nosso
Presidente do Banco Central pelo esforço que estão fazendo, mostrando, sim, que é possível ter uma
gestão da macroeconomia sem comprometer desenvolvimento econômico, como sempre disse a nossa
Presidenta Dilma.
Os analistas mantiveram em 4% a estimativa de
crescimento da economia este ano. O Governo e o Ministro Guido Mantega mantêm em 4,5%. E não é pouca
coisa, ainda que fosse 4%. É um crescimento em cima
de um crescimento de 7,5% que tivemos em 2010! Um
crescimento muito grande da economia brasileira, como
há muito tempo não víamos! E se crescer agora 4,5%,
4%, o impacto para o País, para a riqueza do Brasil e
do seu povo será muito grande. A expansão da produção industrial também foi mantida em 3,73%.
Sr. Presidente, sei que V. Exª é um militante dessa
área, um defensor dos trabalhadores, da geração de
emprego. O Brasil criou, no mês de abril, com carteira
assinada, 272.225 empregos. O resultado está acima
da média dos últimos quatro anos, que ﬁcou em torno
de 250 mil empregos mensais. Não é pouca coisa, Sr.
Presidente.
Já assistimos a este País ter índices recordes de
desemprego. Só para ter uma ideia, Sr. Presidente, o
índice de desemprego atual medido pelo Caged é o
menor da série histórica: 6,4%. Nós estamos quase
chegando a uma situação de pleno emprego no Brasil.
Qual foi a época em que vimos isso? Talvez no “milagre
econômico”, quando nós tínhamos ainda neste País
o governo militar, com os investimentos do Governo
Geisel, talvez lá.
Temos 6,4 de desemprego, e a tendência é o emprego crescer. Isso é uma maravilha, Sr. Presidente!
Porque é isso que dá sustentação a uma economia,
é isso que distribui renda, é isso que dá dignidade ao
povo brasileiro. É isso que dá dignidade! Nós temos,
sim, programas sociais de ajuda na renda, como o Bolsa
Família e tantos outros. Mas o principal do governo do
Presidente Lula, o principal do Governo da Presidenta
Dilma é resgatar a dignidade dos trabalhadores, é dar
oportunidade de trabalho, é dar condições melhores
de vida. E esse é o resultado. Aqui não tem ilação, Sr.
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Presidente, aqui não tem eu acho, aqui tem dados que
mostram a eﬁciência dessa política econômica.
Entre as unidades da Federação, 23 Estados
tiveram aumentos no nível de emprego, com Rio de
Janeiro e Amazonas registrando saldo recorde para o
mês, e o meu Estado do Paraná está também entre
aqueles que mais geraram emprego.
Outros seis Estados apresentaram segundo melhor resultado para o período. Entre janeiro e abril
deste ano foram gerados 880.711 postos de trabalho
formal, incorporando as declarações fora de prazo. O
resultado, equivalente a um crescimento de 2,45%
em relação ao estoque de empregos de dezembro
de 2010, é o terceiro melhor do Caged no período de
2003 a 2011.
Nos últimos 12 meses, o montante de empregos
gerados no Brasil foi de 2.294.809 postos de trabalho,
correspondendo ao aumento de 6,65% em relação ao
estoque de trabalhadores.
E isso passando por uma crise devastadora,
uma crise mundial que o Brasil enfrentou com galhardia, com competência, com responsabilidade. Como
disse o ex-Presidente Lula “fomos os últimos a entrar
e os primeiros a sair da crise, protegendo o povo e a
renda do trabalhador.”
A Região Sul do País, que é a minha região,
gerou 46.585 mil novos postos de trabalho formal no
mês de abril. O resultado representa a segunda melhor colocação nacional, ﬁcando atrás do Sudeste; no
acumulado do ano a região soma mais de 199 mil vagas com carteira assinada. O resultado do mês ﬁcou
positivo nos três Estados: Paraná, com quase 21 mil
postos: Rio Grande do Sul, com 17 mil e Santa Catarina, com quase nove mil.
Houve um anúncio muito positivo aos nossos exportadores feito pelo Ministério da Fazenda na semana
passada, no Diário Oﬁcial da União, sob a Portaria nº
260, que simpliﬁca a devolução dos créditos do PIS e
Coﬁns para os exportadores. Este Governo tem grande
responsabilidade com as indústrias de exportação deste
País e está protegendo, sim, aqueles que produzem e
trazem divisas para o nosso País. Com a mudança, as
empresas que tiverem 10% do seu faturamento bruto
oriundos de exportação terão direito a devolução de
crédito. Pela legislação anterior, o faturamento teria de
ser de 15%. Portanto, ao abaixar o faturamento, mais
empresas estão incluídas e mais empresas podem
ser ajudadas e protegidas da situação cambial que
atravessamos.
Segundo o Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
o Governo está preparando um mecanismo automático de ressarcimento de crédito que deve começar a
ser implantado entre junho e dezembro deste ano. Os
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créditos serão liberados em sessenta dias, de forma
quase automática. É um alívio para o exportador, que
tradicionalmente ﬁcava muitos anos esperando a devolução do seu crédito de imposto. O Ministro Mantega
ressaltou ainda que os empresários poderão resgatar
o estoque de créditos acumulados desde 2009 nesse
curto espaço de tempo. Antes, os exportadores estavam limitados a resgates a partir de abril de 2010.
Segundo ele, o ﬂuxo atual de créditos pedidos pelas
empresas está em torno de R$2 bilhões.
São notícias, Sr. Presidente, realmente muito alvissareiras e muito importantes para a economia brasileira que faço questão de registrar nesta data, no ﬁnal
do mês de maio. Sob todos os prognósticos pessimistas de mercados – alguns inclusive torciam para que
desse errado –, o Governo da Presidenta Dilma está
mostrando ao País responsabilidade na condução da
política econômica e fazendo isso sem comprometer
o emprego, sem comprometer a renda, sem comprometer o crescimento da nossa economia. Mostramos,
mais uma vez, ao Brasil que é possível, sim, crescer,
ter estabilidade, distribuir riqueza e ser um País cada
vez mais referencial e respeitado no mundo.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, ao ﬁnalizar meu
pronunciamento, para tratar de um tema que tem me
tomado a atenção durante esses últimos dias aqui no
Congresso Nacional, no Senado da República, que
é a tarifa de pedágio do meu Estado, do Estado do
Paraná. E por que não dizer a tarifa de pedágio de algumas concessões federais feitas na década de 90,
mais especiﬁcamente em 97, 98, com tarifas altas
para o usuário?
Um jornal do meu Estado, o jornal Gazeta do
Povo, trouxe uma matéria de domingo que eu gostaria de deixar registrada porque ﬁz aqui requerimento
ao Tribunal de Contas da União sobre essa situação,
mostrando que o pedágio do Paraná – e já tinha dito
isto desta tribuna – é um dos pedágios mais caros do
Brasil.
Não queremos aqui, Sr. Presidente, que o empresário responsável pela concessionário deixe de ter o
seu lucro, deixe de ganhar, aﬁnal é um negócio, é um
contrato. O que nós não podemos permitir é que esse
ganho extrapole a razoabilidade contratual.
Sempre que um empresário perde num contrato
ele se vale de uma cláusula que se chama reequilíbrio contratual, reequilíbrio econômico e ﬁnanceiro
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do contrato. Está na hora de nós termos o reequilíbrio
econômico e ﬁnanceiro dos contratos de pedágio do
Brasil – os primeiros assinados, os primeiros lotes – e
também do meu Estado, do Estado do Paraná.
Portanto, ﬁco muito feliz de receber do Tribunal
de Contas da União a assertiva de que ele é competente para fazer as análises dos contratos do Estado
do Paraná. Nós aprovamos no plenário desta Casa
um requerimento de minha autoria que foi aqui apoiado por vários Senadores, entre eles o Senador Alvaro
Dias, que está neste plenário, meu colega de Estado,
para que os contratos de pedágio do Estado do Paraná também fossem veriﬁcados pelo Tribunal de Contas
da União à luz da veriﬁcação que estava ocorrendo
em relação aos contratos federais, aos de concessão
federal da década de 90. O Tribunal julgou-se competente e vai veriﬁcá-los.
Uma das questões mais importantes a ser analisada nesses contratos é a taxa interna de retorno das
concessionárias. O quanto essas concessionárias estão ganhando nesse período.
Essa matéria de que falo aqui dá conta de que,
nos últimos doze anos, as concessionárias tiveram um
aumento de 238% em relação àquilo que arrecadavam
no início do pedágio no Estado do Paraná.
Espero que todos esses dados estejam à mostra e
venham a público, para que, se tivermos que negociar,
como o Governo do meu Estado do Paraná pretende,
nós possamos negociar com todos os elementos à
mesa e para que não seja, mais uma vez, o usuário
do pedágio o responsável para assegurar aumentos
e para dar garantias de crescimento e de receitas de
concessionárias. Nós queremos o equilíbrio desses
contratos. Nós queremos o justo, a justiça. Portanto,
não posso deixar aqui de fazer este registro e de agradecer ao Tribunal de Contas o pronto recebimento do
requerimento e a designação, de imediato, de um dos
seus Ministros, José Múcio, para analisar a matéria.
Agradeço, Sr. Presidente, a atenção e a todos
aqueles que acompanham esta sessão do Senado
Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA GLEISI HOFFMANN EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art.210, Inciso
I e § 2º do Regimento Interno).
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento,
Senadora Gleisi Hoffmann. V. Exª será atendida na
forma regimental quanto aos documentos.
Passamos de imediato a palavra à nobre Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, na condição de Presidente da Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher, no âmbito
da Comissão de Direitos Humanos, da qual V. Exª é
Presidente, gostaria de registrar que, no último dia 28
de maio, sábado, foi comemorado o Dia Nacional da
Redução da Mortalidade Materna e o Dia Internacional
da Saúde da Mulher.
Comemorado é uma forma de falar; na verdade,
foi um dia de mobilização em todo o Brasil. E essa mobilização é extremamente necessária já que a mortalidade materna é uma das piores formas de violação de
direitos humanos cometidas contra as mulheres, principalmente quando se sabe que 92% dessas mortes
poderiam ser evitadas com atendimento adequado.
Mortalidade materna, Sr. Presidente, é a morte
da mulher durante a gestação ou até 42 dias após o
término dessa gestação em decorrência de complicações da própria gravidez, do parto ou puerpério
Estudo da Organização Mundial da Saúde revela
que cerca de quinhentas mil mulheres morrem anualmente em todo o mundo vítimas de complicações
relacionadas a gravidez. Apenas 5% desses óbitos
ocorrem em países desenvolvidos. A maioria absoluta
é registrada em países em desenvolvimento. Nesses
países, o risco de uma mulher morrer de complicações
relacionadas com a gestação é 36 vezes maior. Vinte
e oito mil mulheres morrem todos os anos na América
Latina por esse motivo. Em alguns países, como Peru
e Haiti, a razão é de duzentos óbitos para cada 100 mil
nascidos vivos. Para efeito de comparação, no Canadá
e nos Estados Unidos, esta razão cai para menos de
9 por 100 mil nascidos vivos.
No Brasil, felizmente, avançamos muito nos últimos anos, mas ainda estamos longe de apresentar
taxas compatíveis com outros países do mesmo nível
de desenvolvimento econômico e social do Brasil.
De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 100
mil nascimentos no País, 68 mulheres perdem a vida.
Essa é uma das principais causas de óbito de mulheres com idade entre 10 e 49 anos no Brasil.
Já foi muito pior, Sr. Presidente. Em 1990, essa
razão era de 140 mortes maternas para 100 mil nascidos vivos. Mas ainda estamos muito longe da meta
que o Brasil assumiu com a ONU e que consta dos
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Objetivos do Milênio, que é de 35 mortes maternas por
100 mil nascidos vivos até 2015.
Entre 1990 e 2007, a redução foi de 56%, quando a taxa chegou a 75 mortes maternas. Para atingir
a meta pactuada nos Objetivos do Milênio, no entanto,
a redução teria que ser de 48% nos próximos quatro
anos.
Observe-se que é um objetivo pouco ambicioso
a ser atingido. Trinta e cinco mortes maternas por 100
mil nascidos vivos ainda está muito acima dos resultados obtidos por países desenvolvidos.
Esta deve ser, portanto, uma luta sem trégua,
Sr. Presidente, já que um dos principais problemas do
Brasil é a subnotiﬁcação desses óbitos, principalmente
nos Estados das Regiões Norte e Nordeste, onde a
mortalidade materna é ainda mais alarmante.
Nesse sentido, quero aqui chamar a atenção para
a importância do trabalho desenvolvido pelos Comitês
Estaduais e Municipais de Mortalidade Materna. Embora
sua implantação tenha sido iniciada no Brasil em 1984,
como estratégia de política de assistência integral à
saúde da mulher, somente em 2005 os comitês estavam
efetivamente funcionando em todos os Estados. E a
maioria dos Municípios brasileiros, infelizmente, ainda
não tem seu comitê de mortalidade materna.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela Portela, o assunto que V. Exª aborda, que é
de interesse nacional, mexe diretamente comigo, como
obstetra que sou, como homem que dediquei mais de
uma década da minha vida a fazer partos e pré-natais.
Tive, inclusive, a ousadia de ser o parteiro dos meus
três ﬁlhos, ﬁz os três partos da minha mulher. E quero
dizer que esses números citados por V. Exª, conquanto representem realmente uma melhora signiﬁcativa,
como V. Exª frisou, ainda são uma vergonha para o
País, notadamente, disse muito bem V. Exª, na nossa
Região Norte e Nordeste. E aí se pergunta: mas por
quê? É difícil demais de fazer isto? Não é não, Senadora Angela Portela. Se os Governo Federal, estadual
e o municipal priorizassem, de fato, a saúde... E aí é
muito fácil de saber: se você se dedicar à saúde da
mulher e à saúde da criança, está cuidando de mais
de 70% da saúde do ser humano. No entanto, a saúde
da mulher ainda tem esses números lamentáveis. E no
nosso Estado, por exemplo, a notícia que temos tido
nos jornais é que a maternidade suspende cirurgias,
suspende procedimentos, pacientes têm que levar
remédios, porque o governo não prioriza realmente
a saúde da mulher e, portanto, também a saúde da
criança que nasce. Eu quero dizer que é preciso realmente que haja um respaldo do Ministro Padilha, que
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é um homem sério, um médico competente, fazendo
parte, como está fazendo, do esforço da Presidente
Dilma, como mulher, no sentido de procurar mudar
essa realidade, para que possamos, muito em breve,
comemorar outros números. É muito fácil, basta que
tenhamos treinamento de parteiras, tenhamos maternidades mais bem equipadas, tenhamos ambulatórios
para bons pré-natais e possamos ter também a presença de uma equipe médica quando haja necessidade
de uma intervenção. Quero cumprimentar V. Exª pelo
tema e dizer da minha admiração muito grande por
aqueles que se dedicam à saúde da mulher.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. Infelizmente, não observamos em nosso Estado, em
Roraima, uma política pública desenvolvida na área
de saúde com seriedade, que possa amenizar, diminuir esses indicadores frustrantes e violentos contra
a saúde da mulher.
Felizmente, no âmbito do Governo Federal, observamos o empenho da Presidenta Dilma, que lançou, na Região Norte, em Manaus, um programa de
atenção à saúde da mulher. Então, esperamos e temos
conﬁança de que o lançamento desses programas do
Governo Federal possa repercutir nos Estados, inclusive no nosso Estado de Roraima, para amenizar os
índices de mortalidade materna em todo o País.
Mas, para isso, Senador Mozarildo Cavalcanti,
gostaria de destacar também que a valorização e a
implementação dos Comitês Estaduais e Municipais
de Mortalidade Materna são de fundamental importância. Esses comitês são organismos de natureza
interinstitucionais, multiproﬁssionais e conﬁdenciais
que visam analisar todos os óbitos maternos e apontar
medidas de intervenção para sua redução na região
de abrangência.
É um importante instrumento de acompanhamento, avaliação e monitoramento permanente das políticas
de atenção à saúde da mulher brasileira.
Quero também destacar aqui uma iniciativa que
consideramos da maior relevância para reduzir, rapidamente, estes indicadores que constrangem o Brasil
diante da comunidade internacional.
Não por acaso, Sr. Presidente, uma das primeiras medidas do Governo da Presidenta Dilma foi o
lançamento do Programa Rede Cegonha, um amplo
programa que assegura assistência integral à saúde da
mulher e da criança, desde o momento da conﬁrmação
da gravidez até os dois anos de vida do ﬁlho.
Uma das principais preocupações do Rede Cegonha é assegurar o auxílio-transporte para que as
mulheres grávidas possam comparecer aos centros
médicos a ﬁm de fazer todos os exame do pré-natal,
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assim como um vale-táxi para que, no dia do parto,
possam se deslocar com segurança até a maternidade onde foi agendado o atendimento. Isso vai por ﬁm
a um dos piores e mais desumanos problemas enfrentados pelas mulheres pobres deste País, que é a
peregrinação de hospital em hospital na hora de dar
à luz ao seu ﬁlho.
O programa Rede Cegonha também estabelece a
criação de uma rede de assistência para as gestantes
de alto risco e assegura todos os exames necessários
para que a mulher exerça, em segurança, o sagrado
direito de ser mãe. As ações serão concentradas principalmente nos Estados do Norte e Nordeste, que ostentam os piores indicadores.
Não podemos ignorar que o programa Rede Cegonha, com atendimento humanizado, com assistência integral, de forma solidária e carinhosa, é mérito
da Presidenta Dilma e decorre do fato de termos, pela
primeira vez, uma mulher no comando deste País.
Sr. Presidente, esperamos que os resultados sejam obtidos rapidamente e que o Brasil possa avançar
para além dos Objetivos do Milênio pactuados com a
Organização das Nações Unidas, porque, como já disse, a meta de 35 óbitos maternos por 100 mil nascidos
vivos ainda é muito modesta e está aquém da nossa
capacidade como uma nação que se projeta entre as
mais importantes do mundo.
Então, queria, mais uma vez, registrar a importância de haver uma mobilização em todo o País em
função do Dia Nacional de Redução da Mortalidade
Materna e do Dia Internacional da Saúde da Mulher.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Angela Portela,
mostrando, mais uma vez, porque V. Exª é Presidente
da subcomissão que trata dos direitos da mulher aqui
no Senado da República. Parabéns a V. Exª.
Passamos, de imediato, a palavra, como orador
inscrito, ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna deste Senado Nacional, na tarde de hoje, pedir,
primeiro, consentimento ao povo brasileiro para falar
mais uma vez para o meu querido Estado do Pará, o
Estado da Virgem de Nazaré.
Falei aqui, na semana passada, meu caro Líder
Alvaro Dias, e hoje vou dividir a minha fala em duas
etapas: uma comentando a resposta do promotor público do meu Estado diante do meu discurso; a outra,
falando do que publicou o jornal Diário do Pará, no dia
de ontem, sobre minha pessoa. Não vim aqui, paraen-
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se, para me defender. Não tenho de que me defender.
Hoje, por obrigação, presto esclarecimentos.
O promotor público, na semana passada, citou,
no caso da Assembleia Legislativa do Estado do Pará,
o período em que fui presidente daquele órgão, dando
conta de irregularidades no órgão que dirigi há seis
anos, irregularidades que o Promotor preferiu englobar de 2000 a 2010, sem sequer citar números ou dar
explicações por períodos. Lógico, Presidente.
Estou à disposição de qualquer magistrado para
prestar qualquer esclarecimento a respeito da minha
administração. Os meus diretores da época estão à
disposição do nobre Promotor de Justiça do Ministério
Público para prestar qualquer esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mário Couto, enquanto V. Exª toma
um gole d’água, registro a presença dos alunos do 2º
ano do ensino médio do Colégio Projeção, do Guará,
Distrito Federal.
Sejam bem-vindos à Casa.
Senador Mário Couto na tribuna.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Até
por questões de ética, meu querido Promotor, se V. Exª
tem alguma dúvida a respeito da minha administração,
mande um questionário para que eu possa responder.
Se existe essa história de foro privilegiado, eu o quebro,
Promotor. Eu sou contra isso, Promotor. Acho que não
tem porque se dar foro privilegiado a qualquer cidadão
brasileiro, pois todos têm os mesmos direitos. Quebro! Estarei à sua disposição na hora em que V. Exª –
permita-me chamá-lo de V. Exª – precisar de qualquer
informação minha ou de minha equipe.
Só lhe peço um favor, Promotor: não me confunda com aqueles que já foram chamados para depor
em Comissões de Ética, para responder a processos.
São vinte anos, meu querido Promotor. Vinte anos de
vida pública, de mandatos consecutivos. Vinte, Mozarildo! Consecutivos, com uma ﬁcha limpa, com um
mandato limpo, sem responder – repito, paraenses
– sem responder em qualquer Comissão de Ética, e
hoje até faço parte dela, por respeito que meus colegas tiveram por mim.
Meu patrimônio, Promotor, meu patrimônio é
pequeno. Queria eu poder ter um apartamento do tamanho do apartamento do Palocci, queria eu poder,
na minha vida, ter um apartamento de seis milhões e
meio. Meu patrimônio é pequeno. Ah, se formos comparar com outros!
Não tem milagre, não existe milagre na constituição de patrimônio, meu caro Senador Paim. Patrimônio não se constrói do dia para a noite, a riqueza
não se constrói do dia para a noite. Eu passei vinte
anos para dar apenas moradia à minha família, com
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dignidade, com ética, com moral, com respeito ao dinheiro público.
Acato as suas explicações, meu nobre Promotor
de Justiça. Tenha cuidado! Faça como o seu colega,
siga o exemplo de seu colega Arnaldo Azevedo, que
não está querendo se exibir para a imprensa. Siga o
exemplo dele. Meça as suas palavras quando falar para
a imprensa. Não misture os bons e os maus no mesmo
saco de farinha. Não misture, Promotor!
Diz V. Exª: “Nunca a palavra é do promotor. Nunca pedimos nada a ninguém. Não entendo a reação
do Senador”.
Entenda, Promotor! É a minha dignidade, Promotor! É a dignidade da minha família, Promotor! Entenda, Promotor!
“Não entendo a reação do Senador”, diz o Promotor. “Em nenhum momento me referi a ele”. Como
não, se V. Exª engloba o período da minha administração nas irregularidades da AL? “O que disse é que
há irregularidades na folha de pessoal da AL. E isso
foi constatado nos dados”.
Se V. Exª tem dúvida quanto à minha administração – vou repetir -, quebre, está quebrado... Sr.
Presidente, está nas notas taquigráﬁcas desta Casa
o meu pedido de quebra do direito a foro privilegiado.
Estou quebrando esse direito. Chame-me! Chameme! V. Exª deveria ter usado da ética de mandar um
documento para que eu respondesse se achava que
havia irregularidades.
Os meus diretores estão à sua disposição para
esclarecer se há ou não irregularidades; mas não seja
precipitado. Chegaremos ao ﬁnal disso, Sr. Promotor
Público, sabendo quem são os culpados. Mas tenha
calma, não exponha as pessoas, não falte com a ética. É o que espero, meu nobre Promotor, daqui para
frente, de sua conduta. Tenha paz de espírito. Olhe a
minha folha, veja o valor da minha folha, compare com
outras, veja o quanto me preocupava com o crescimento da folha de pagamento de pessoal.
Fui reeleito Presidente da Assembléia, meu nobre Promotor Público, reeleito, pela unanimidade dos
meus pares. Até os deputados petistas votaram em
mim para reeleição da Assembleia Legislativa. Tive minhas contas aprovadas – todas! Todas! – por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, com
o visto do Ministério Público, o que sempre eu pedia.
Sempre eu exigia que o Ministério Público passasse
vista nas minhas contas junto ao Tribunal de Contas
do Estado do Pará.
Tenha cautela, meu nobre promotor! Eu espero.
Vou falar agora deste jornal.
Este jornal não é o jornal mais lido no Estado. O
jornal mais lido no Estado do Pará é O Liberal, todos
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sabem, no Brasil inteiro. Eu, então, li essa reportagem
neste jornal de domingo, ontem. Procurei o assunto em
outros jornais e não vi. Corri lá na estação rodoviária
de Brasília e comprei o O Liberal, o jornal de maior
credibilidade do nosso Estado, o jornal mais lido, o
jornal mais vendido. Nada tinha em O Liberal. Constava apenas, somente, neste jornal, o Diário do Pará.
Ele põe na primeira página que uma carta sugere o
meu envolvimento no caso da AL. Eu, então, procurei
ver a carta. A carta está aqui, o jornal a publica. Que
vergonha! Que vergonha! Como este jornal quer ter a
credibilidade do povo do Estado? Olha a carta! Olha
a carta, Pará!
É muita gente querendo comer o fígado do Mário
Couto. É muita gente. Eles estão esfaimados pelo meu
fígado. Eles querem comer o fígado do Mário Couto e
não conseguem. Este Mário Couto está dando muito
trabalho desta tribuna! E ainda vai dar muito. Esperem!
Este Mário Couto ainda vai dar muito trabalho.
Olhe a carta, olhe a carta, Brasil! Primeiro, não
é citado o meu nome na carta. É muita vergonha! Primeiro, não é citado o meu nome na carta. Segundo, a
carta é datilografa, não é de próprio punho. Terceiro,
a carta não está datada. E, quarto, Brasil, a carta não
está assinada.
Aí o jornal coloca, na primeira página, que o
Senador está envolvido no caso da Assembleia. Que
vergonha!
Vão ter ainda de falar muito de mim. Vão ter. Esta
voz não vai calar.
Senador Paulo Paim, eu sempre fui um político
muito disciplinado, preparado para a guerra. Eu sempre me preparei, Senador Paulo Paim, sempre. O meu
cofre está cheio de documentos, lotado de gravações,
lotado de fotos, para poder encarar a guerra. Eu vou
abrir. A ética até hoje permitiu guardá-los. Guardei durante muito tempo, mas a ética está acabando, a ética
começou a desaparecer. E a intenção de me acusarem
começa a destruir, dentro de mim, a ética.
Tenho documentos que vou começar, durante esta
semana, a mostrar, se for necessário, desta tribuna,
meu nobre Senador Paulo Paim.
Outro dia, Srs. Senadores, apareceu um Deputado Federal do PT, do PT – ainda agora vi a nobre
Senadora desta tribuna falando de um País onde eu
não moro, porque o que ela colocou aqui nesta tribuna,
sinceramente, eu acho que foi o “país das maravilhas”,
não é o Brasil –, mandado por alguém do “país das
maravilhas” para tentar comer o fígado do Senador.
Apareceu lá, nesta questão da assembléia, um
Deputado Federal do Partido dos Trabalhadores. Pasmem, senhoras e senhores. Chegou lá atiçado, che-
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gou lá alvoroçado, pegou a televisão e me incluiu no
meio da confusão.
Sabe, Pará, sabe quem mandaram para lá, Pará?
O Deputado Federal mais corrupto do Estado do Pará.
Falo que ele é o mais corrupto do Estado do Pará porque
há ﬁtas gravadas em relação à conversa deste Deputado. Fitas gravadas. Manejo ﬂorestal. Ele negociando
manejo ﬂorestal. Quando ele entrou na OAB para falar
mal de mim, levantou lá um advogado, deixa ver se
eu tenho o nome, eu tinha anotado para parabenizar.
Márcio Santos. Parabéns, meu nobre advogado. Esse
advogado levantou e disse ao Deputado: que moral
tem V. Exª para falar ou acusar alguém aqui se V. Exª
praticou e pratica a corrupção?
Eis que a máscara desse Deputado cai, e ele
vem embora de Belém e nada mais falou.
É muito fácil, Senador Alvaro, e V. Exª que já me
pede um aparte, é muito fácil, é fácil distinguir as pessoas. É fácil mostrar o caráter das pessoas. É só comparar as vidas. E eu farei isso aqui, se for necessário.
Se quiserem comparar a vida familiar, eu comparo. Se
quiserem aqui comparar a vida patrimonial, eu comparo. Eu não tenho avião. Eu não tenho TV. Eu não tenho
rádios. Eu não tenho fazenda. Eu só tenho casa para
morar e nada mais. É isso que eu tenho na minha vida.
Esse é o meu maior testemunho do meu respeito e da
minha dignidade pela minha família.
Que venham! Que venham! Que venham mexer
mais! Que venham acusar mais! Mas que não esqueçam que eu tenho uma tribuna, que eu fui mandado
para cá com 53% dos votos da população paraense.
Mais da metade, mas da metade da população paraense votou e conﬁou em Mário Couto. Eu não os decepcionarei! Serei ﬁrme! Eu não sou covarde!
Vou dar o aparte, Senador.
Eu não me curvarei a ameaças ou a injustiças!
Minha vida é limpa. Eu nunca respondi a processo
nenhum! Minha cabeça, quando toca o travesseiro, à
noite, não sente espinhos. É leve. Minha alma é leve!
Mas ninguém vai comer o fígado do Mário Couto. Ninguém!
Pois não, Senador Alvaro Dias.
Depois, Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Mário Couto, eu já disse o que penso sobre este
assunto na última semana, e hoje eu gostaria de testemunhar a preocupação que teve V. Exª de apresentar os fatos aos seus colegas de bancada, mostrando
como gerenciou a Assembleia quando foi Presidente,
os valores da economia que promoveu, a administração
austera que procurou empreender, com competência,
austeridade e honestidade. Portanto, nós sabemos que
é uma tentativa de desviar o foco. Vai lá longe, muitos
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anos. Sabem que não encontrarão nada, mas colocam
a suspeição exatamente para desviar o foco. É parte
de uma estratégia, uma estratégia conhecida e muito
bem utilizada pelos desonestos, para confundir. É a
teoria da mistiﬁcação. Vamos buscar outros e colocálos sob suspeição, para confundir a opinião pública. E
V. Exª tem a nossa solidariedade.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obrigado, Senador Alvaro.
Vou passar a palavra, Senador Aloysio. Só quero fazer um...
Amanhã voltarei, Senador Aloysio. Amanhã voltarei!
Queria tanto eu falar do Palocci. Ah, se eu tivesse
um patrimônio do tamanho daquele do Palocci! Iria ser
difícil comprovar, porque foi milagre! De um dia para
o outro, o Palocci ﬁcou rico, no “país das maravilhas”,
como disse a Senadora. Será que ela falou do Brasil?
Será? Mas volto amanhã. Queria eu amanhã falar do
Palocci. Mas conseguiram. Pelo menos conseguiram
que eu deixasse um pouco o Palocci de lado, para
mostrar explicações à minha terra querida.
Amanhã voltarei. Amanhã abrirei o meu cofre,
Senador. Espero não ter esquecido o número do segredo do cofre, Senador. Já tem tempo que não uso
esse segredo. Ora, por forças das circunstâncias, vou
ter que usar novamente, mas tem tanta coisa que vai
dar tanta emoção! Coisas emocionantes! Esqueceram.
Esqueceram.
Deixo para amanhã.
Ouço, com muita honra, o meu nobre Senador
de São Paulo.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Nobre líder, ilustre Senador Mário Couto. Eu, como
o Senador Alvaro Dias, estava na reunião da nossa
Bancada quando V. Exª expôs os fatos essenciais da
sua gestão na Presidência da Assembleia Legislativa
do Estado do Pará. Uma gestão, como disse o Líder
Alvaro Dias, correta, pautada pelo espírito público,
pela economicidade, pela honradez. Agora, eu quero lhe dizer, meu caro Senador, que essa explicação
seria desnecessária. Desnecessária porque somente
um homem que não tem nada a esconder, nada de
desabonador no seu passado, na sua vida, teria o desassombro que V. Exª tem quando assoma à tribuna
do Senado. Alguém que tivesse alguma coisa, algum
constrangimento, algum fato que seria preciso enterrar
no passado para que ele fosse coberto pela memória,
para que a memória dele se perdesse, não teria o desassombro que V. Exª tem quando vem à tribuna do
Senado falar em nome do seu povo, o povo do Pará,
e do povo brasileiro. Ninguém teria a coragem que o
senhor tem de apontar o seu dedo para os malfeitos
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se tivesse na sua vida algum malfeito pregresso, algum
malfeito que quisesse esconder. Por isso, esteja certo
V. Exª de que não apenas os seus colegas de Senado,
mas também o seu povo, o povo que o elegeu, que o
mandou para cá para representá-lo em Brasília, estão
absolutamente tranquilos e solidários com V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Muito obrigado, Senador.
Para concluir, meu nobre Senador Paulo Paim.
Há vinte anos, vinte anos de vida pública, sou
oposição ao Partido dos Trabalhadores. Há vinte anos,
o Partido dos Trabalhadores procura um erro do Mário
Couto – eles ou aqueles que se associam a eles – e
não encontra. E vou dar um conselho a vocês: se querem tirar o Mário Couto desta tribuna, da vida pública, mudem de caminho. No caminho que vocês estão
seguindo, vocês jamais vão conseguir. A minha vida,
o meu patrimônio, a minha família, o meu trabalho, a
minha dignidade foi sempre combater os corruptos. E
sempre falei do PT e de outros! Mas sempre do PT,
porque, infelizmente, meu País querido, é lá que tem
o maior número de corrupções.
Desço desta tribuna, dizendo ao meu Pará e ao
meu País: mais uma vez, façam o que quiserem, pois
jamais vocês vão provar alguma coisa contra mim na
Justiça! Jamais vocês vão calar a minha boca! Eu
continuarei denunciando! Ao meu Pará: esta semana
promete! Esta semana promete, Pará! Esta semana
será emocionante!
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Depois da fala do Senador Mário Couto, passamos,
neste momento, a fala para o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, do PSDB.
Permita-me só, Senador...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Senador Cícero Lucena Relator-revisor do Projeto de Lei de Conversão
nº 11, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº
521, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica que estão publicados,
em avulsos e no Diário do Senado Federal de 5 de
abril do corrente, os seguintes Pareceres:
- nº 2, de 2011-CN, da Mesa do Senado Federal,
sobre o Projeto de Resolução nº 2, de 2009-CN que
“Estabelece precedência da discussão do orçamento
da educação sobre as demais áreas temáticas, no
âmbito da Comissão Mista de Orçamento, Planos e
Fiscalização, e dá outras providências”; e
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- nº 3, de 2011-CN, da Mesa da Câmara dos Deputados, sobre o Projeto de Resolução nº 1, de 2009CN que “Inclui a Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República como subárea da Comissão de Finanças e Tributação no Anexo da Resolução
nº 1, de 2006-CN”.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, vários oradores vieram à tribuna para discorrer sobre o tema da violência, de sua escalada e
da criminalidade a que assistimos no nosso País. Poucos são os temas que mereceriam da Presidência da
República, do Governo do Brasil mais atenção, mais
cuidado, mais liderança, mais formulação e ação do
que o combate à violência.
V. Exª preside uma comissão importantíssima
nesta Casa, a Comissão de Direitos Humanos. Ainda
há poucos dias, esteve aqui um alto funcionário do Governo propondo um pacto contra os homicídios.
Eu sinto, Sr. Presidente, que, também nessa área,
mas especialmente na questão da violência, a sensação de vazio de liderança, de vazio de Governo que é
muito sensível e nefasta para o nosso povo.
Os números no nosso País já são muito graves
no que diz respeito à criminalidade, e já foi dito aqui
nesta tribuna, que há um fato novo, que é o aumento
da taxa de homicídios nos pequenos Municípios que
têm crescido acima da média.
Nas pequenas cidades do Brasil, entre 1998 e
2009, essa taxa cresceu cerca de 40%: 38,6%. Embora, nos grandes centros, tenha havido uma diminuição,
nos últimos oito anos, cinquenta mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Para se ter uma ideia do que isso
representa, estima-se que, na guerra do Golfo, cerca
de cem mil iraquianos tenham perdido a vida.
A mídia nesse ﬁnal de semana, trouxe e, ainda
hoje, traz reportagens reveladoras dessa realidade. O
Fantástico, ontem à noite, mostrou o caso de cidades
que estão no entorno do Distrito Federal:
Águas Lindas, Luziânia, Valparaíso e Novo
Gama.
Em Luziânia, o índice é de 71 vítimas fatais, homicídios, para cada cem mil habitantes. Em Valparaíso,
a mais violenta de todas, 76 vítimas para cada cem mil
habitantes. Com esses números, a região do entorno
de Brasília, a Capital deste País maravilha, como diz
o Senador Mário Couto, o número de homicídios é in-
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ferior apenas ao de Honduras, que, no ano passado,
foi considerado o País mais violento do mundo.
Hoje, o jornal Estado de S.Paulo traz números
numa matéria sob o título “Polígono da Violência”,
referindo-se a quatorze Municípios do Pará, que superam 91 homicídios por cem mil habitantes. É a taxa
mais alta do planeta. E é sintomático que esses números de violência exacerbada ocorram nas áreas de
novas fronteiras econômicas, em que se misturam,
num caldeirão efervescente, agricultores, pecuaristas, madeireiros, garimpeiros, carvoeiros, e revelam,
acima de tudo, a ausência de uma política nacional
de segurança pública que leve em conta não apenas
o crime organizado nas grandes cidades, nos centros
urbanos, nas favelas, mas também as causas e consequências da violência nas pequenas cidades e nas
regiões mais remotas do País.
O fenômeno da criminalidade é heterogêneo,
que tem causas e consequências distintas, conforme
a região em que se veriﬁca. É necessária uma política
nacional que possa levar em conta essa diversidade
e, ao mesmo tempo, catalisar a energia do País, o esforço, mobilizar o País contra o crime.
É interessante ressaltar, Srs. Senadores, que São
Paulo, nosso Estado, meu caro Senador Suplicy, revela
neste particular uma estatística para nós reconfortante:
é que, entre 1998 e 2008, houve uma queda do número
de homicídios de 39,7 para 10,2 por mil habitantes. É
interessante notar que o número de homicídios é um
dado importante, mas não deve ser o único a orientar
as políticas públicas contra a violência.
Isso porque recente pesquisa no Distrito Federal indica que apenas 6,4% das agressões físicas são
levadas ao conhecimento da polícia. É o fenômeno
da subnotiﬁcação. As pessoas não acreditam na polícia, não acreditam na capacidade de investigação da
Polícia Civil. Apenas 4% dos furtos são notiﬁcados e
15% apenas dos casos de violência no trânsito são
registrados. Por outro lado, apenas 8% dos autores
dos homicídios aqui nessa região do Distrito Federal
são processados e presos.
Percebemos que, no cotidiano do brasileiro, nós
estamos nos tornando reféns do medo. Reféns do crime
organizado talvez, mas certamente do que eu ousaria
chamar de crime desorganizado: dos que cometem pequenos furtos, do batedor de carteira, do descuidista,
de crianças e adolescentes infratores, do medo e da
ameaça a que todos nós estamos expostos no dia a
dia e que tende a aumentar.
Esses crimes têm uma relação íntima e crescente com o consumo de drogas, especialmente o crack
e outros derivados da cocaína, atividade essa liderada por organizações criminosas de vulto. Nós temos
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uma combinação entre o crime aparentemente desorganizado e a sua fonte, a sua retaguarda, que são as
grandes quadrilhas de traﬁcantes e a corja de policiais
corruptos que lhes dão cobertura.
Nossa fragilidade em combater as drogas tradicionais estimula o tráﬁco a produzir substâncias cada vez
mais fortes e mais baratas, como o oxi, por exemplo,
esse ﬂagelo que atrai um público cada vez maior.
Nesse sentido, sabemos que, além da atividade de repressão, voltada para o traﬁcante em si, nós
precisamos cuidar do usuário, precisamos investir em
políticas públicas e programas de conscientização,
com o êxito que tiveram as campanhas de conscientização a respeito do uso de camisinha, a respeito dos
malefícios do tabaco. Precisamos fazer campanhas
maciças de conscientização a respeito dos malefícios
do consumo da droga e recuperação.
Hoje as experiências de maior sucesso nessa
área, Sr. Presidente, vêm do setor privado, ﬁlantrópico,
que se dedicam ao tratamento dos usuários. Por que
não aprender com elas, estimulá-las, ﬁnanciá-las?
O senhor já recebeu aqui a visita, há pouco tempo, do Frei Hanz, da Fazenda da Esperança, no Estado de São Paulo. Esse é um exemplo. Há outros. Por
que não integrá-las, incorporá-las ao Sistema Único
de Saúde, já que a questão das drogas é uma das facetas mais relevantes do problema da saúde pública
no nosso Brasil?
Em São Paulo, Sr. Presidente, Srs. Senadores e
Sras. Senadoras, a melhoria nas estatísticas da criminalidade se deve a uma política contínua, a uma política
coerente e constante, centrada no policiamento ostensivo, no desarmamento e investimento em atividades
de inteligência. Mas outros aspectos devem ser considerados também no combate à violência. Um deles,
evidentemente, de competência própria do Governo
Federal, que é a questão das fronteiras.
Todos nós sabemos, são mais de 1.600 km de
fronteiras, que já eram fragilmente vigiadas e cuja vigilância é mais frágil ainda hoje em dia, uma vez que
o contingenciamento das verbas de custeio da Polícia
Federal limitou ainda mais os meios limitadíssimos
que dispunha para exercer essa função. Fronteiras por
onde passam o tráﬁco de produtos piratas, de drogas,
de armas.
A Folha de S.Paulo, há alguns dias, relatou o caso
de compra de armas no Paraguai por telefone. Arma
entregue por um motoqueiro, como o motoqueiro que
nos entrega a pizza da família no domingo à noite. E,
hoje, não sei se algum dos Senadores teve a ocasião
de ver, eu assisti ao programa da Globo News do meiodia, em que se noticia o tráﬁco de bananas de dinamite
pela mesma modalidade, por telefone. A pessoa compra
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em Ciudad del Este bananas de dinamite, que são entregues também por motoqueiro, e aparece ainda uma
pessoa, no programa de televisão, mostrando como
usar a banana de dinamite para arrebentar a parede
de um banco ou um caixa eletrônico.
Em São Paulo, neste ano, são mais de setenta
ataques a caixas eletrônicos de banco, usando bananas
de dinamite furtadas. Isso entra pela fronteira. Cadê a
ação do Governo Federal?
Não peço que ponham para voar o tal veículo
não tripulado, que foi anunciado pela Presidente Dilma
quando era candidata, como se fosse uma realidade
daquele momento –está lá parado sem combustível
–, mas que, pelo menos, dê à Polícia Federal meios
de agir e, nos entendimentos diplomáticos com os países vizinhos, como é o caso do Paraguai, coloque a
exigência de ação conjunta, de ação repressora, de
ação de inteligência policial como cláusula importante, inafastável nos tratados de boa convivência com
os nossos vizinhos.
Ouço o aparte do nobre Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Aloysio, V. Exª aborda um tema essencial, que,
infelizmente, não tem sido tratado com acuidade pelo
Governo. Eu, que sou do Paraná e vivo as consequências da proximidade com a faixa de fronteira, tenho
a exata noção do que representa o tráﬁco de drogas
e o contrabando de armas e drogas que se faz de
forma muito confortável na fronteira entre o Paraná,
o Paraguai, a Argentina – especialmente o Paraguai
– e, obviamente, na sequência da faixa de fronteira,
o Mato Grosso do Sul. Nós sabemos das consequências. O Paraná tem sido o Estado onde há as maiores
apreensões de droga exatamente em função da facilidade dessa passagem de um país para o outro sem
o controle rigoroso que deve existir. É por isso que
nós continuamos a aﬁrmar: enquanto o Governo não
cuidar de impor rigor no controle do tráﬁco de armas
e de drogas na faixa de fronteira, a criminalidade vai
continuar crescendo avassaladoramente nos grandes
centros urbanos do País, porque a criminalidade que
ocorre aqui começa lá, exatamente na faixa de fronteira, com todas essas facilidades. Os compromissos de
campanha, pelo menos até este momento, não foram
respeitados, porque nenhuma providência – eu estou
dizendo: nenhuma providência – foi adotada pelo Governo Federal, até este momento, no que diz respeito
a esses acontecimentos na faixa de fronteira. V. Exª
está de parabéns, mais uma vez, pelo conteúdo que
leva à tribuna em pronunciamentos sempre competentes e responsáveis.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço, meu querido amigo, Líder
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Alvaro Dias. Realmente, V. Exª relata o que acontece
no Estado do Paraná, com apreensões, pela polícia
local, de drogas que são repostas no dia seguinte por
novas quantidades que chegam contrabandeadas. É
a sensação de enxugar gelo. É exatamente isso! Enxugar gelo, porque o Brasil produz soja, produz carne,
produz açúcar, produz álcool, produz milho, produz
café, mas não produz cocaína.
Nas favelas do Rio de Janeiro, como essa que
foi ocupada recentemente, o Morro do Alemão, não há
espaço para produzir maconha, pelo menos em grande quantidade, e, no entanto, depois da instalação da
unidade paciﬁcadora, não se viu, não se constatou a
prisão de nenhum chefão do tráﬁco, de nenhum, e continuam chegando as drogas. Então, há algo de mais
profundo. Há um antecedente a ser cuidado com mais
rigor, que é exatamente o abastecimento de armas,
de drogas e, agora, de dinamite, que está chegando
ao nosso País.
Além de não haver cumprimento das promessas de campanha, meu nobre Líder, não há sequer
cumprimento dos planos já anunciados no passado. V.
Exª se lembra do lançamento do Pronasci, Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Havia
uma meta clara nesse programa, que era reduzir o número de homicídios, dos 29 por cem mil habitantes,
à época, para 12. Essa era a meta de quatro anos do
governo Lula. Sabe quanto diminuiu? Zero, nada. Ficou do mesmo tamanho. Isso mostra que a política de
segurança pública do atual Governo, assim como do
governo passado, que o antecedeu, é absolutamente
inexistente. São promessas, pactos, programas, anúncios, mas, de concreto, de realidade, nada.
É a mesma coisa em relação à política prisional. Há pouco tempo, no Rio de Janerio, o Ministro da
Justiça, falou sobre a barbaridade, a situação terrível
dos nossos presídios. Mas há quanto tempo o PT está
no Governo? Nós, quando estávamos no governo, o
PSDB, no tempo do Presidente Fernando Henrique,
criamos o Fundo Nacional de Segurança Pública e o
Fundo Penitenciário. O que aconteceu com os recursos
desses fundos? O Fundo Penitenciário teve uma queda de quase 40%, na comparação com o governo do
Presidente Fernando Henrique. O governo Fernando
Henrique investiu no Fundo Penitenciário R$ 240 milhões no seu último ano de mandato. Lula investiu R$
150 milhões. O Fundo Nacional de Segurança Pública,
até 2002, teve um orçamento de R$ 418 milhões. No
primeiro mandato do Presidente Lula, o fundo recebeu
R$ 368 milhões e, no segundo, R$ 401 milhões. E, agora, o Ministro da Justiça vem se lamentar da situação
do sistema penitenciário brasileiro. Nós temos quatro
presídios federais no Brasil. Apenas. Foram constru-
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ídos, em oito anos de governo, apenas quatro presídios federais. Quatro! Cerca de oitocentas vagas ao
todo, Senador Mozarildo. Quer dizer, em oito anos de
governo, constroem-se quatro presídios federais, oitocentas vagas ao todo, para abrigar presos condenados
pela Justiça Federal. Os presos da Justiça Federal em
São Paulo são os mais perigosos e vão para o sistema
penitenciário paulista por falta de presídios federais –
temos apenas quatro no Brasil, oitocentas vagas!
E não se trata apenas de investimentos. Trata-se
de gestão também, de prioridade, de termos uma política de compartilhamento dos avanços tecnológicos
que respaldam o desenvolvimento da inteligência policial. Nós temos aqui ou ali, num Estado ou no outro,
na Polícia Federal algumas conquistas de tecnologia
para a realização de exames de perícia, de identiﬁcação de criminosos, de gerenciamento de banco de
dados, mas falta uma autoridade capaz de uniﬁcar e
de promover o compartilhamento dessa experiência,
a generalização das boas práticas em matéria de inteligência policial.
Nessa área, como em muitas outras, Sr. Presidente, lamento dizer que infelizmente não posso vir à
tribuna para elogiar o Governo,. Não se trata de um
oposicionismo sistemático, mas apenas da constatação de que, em matéria de segurança pública, seria importante que a Presidente da República, que o
atual Governo gastasse, pelo menos, um centésimo
da energia que tem gasto atualmente, nos dias que
correm, para evitar que o Ministro Palocci venha ao
Congresso para dizer como ﬁcou milionário em quatro
anos, exercendo, ao mesmo tempo, a consultoria mais
rendosa do planeta e o seu mandato de Deputado Federal, de coordenador de uma campanha presidencial
e de chefe de um governo de transição. Se apenas tivesse um centésimo dessa energia para nos ajudar,
ajudar o Brasil, ajudar os Estados brasileiros, ajudar o
povo brasileiro a enfrentar o drama da violência e da
criminalidade, tenho certeza de que estaríamos numa
situação muito melhor.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira, 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 instante, ao Senador
Anibal Diniz, do PT do Estado do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras que nos
acompanham dos seus gabinetes, pessoas que nos
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assistem pela TV Senado, que estão presentes em
todo o Brasil e que fazem com que a nossa sessão
aqui, no plenário, seja absolutamente transparente,
com todo mundo acompanhando cada um dos pronunciamentos e dos conteúdos expressos aqui, a cada
pronunciamento.
Acho absolutamente lamentável que algumas
pessoas façam da tribuna a expressão das suas aleivosias. A Bíblia diz que o coração está cheio daquilo
que a boca expressa. E eu só consigo dizer que as
pessoas que falam com tanta veemência no sentido
de fazer denúncias, no sentido de fazer achaques é
porque, no fundo, estão com algum problema com elas
próprias. E tudo o que fazem, tudo o que expressam
é exatamente o que têm dentro do coração. E mais:
eu ouso dizer que as pessoas muito apressadas em
julgar, no fundo, no fundo, estão revelando um pouco
da sua personalidade, daquilo que têm mais escondido, daquilo que, no fundo, no fundo, ou gostariam de
fazer, ou, às escondidas, às vezes, até praticam. E por
isso denunciam com tanta veemência.
Digo isso porque é absolutamente constrangedor
ver que as pessoas que nos acompanham pela TV Senado acompanham Senadores da República batendo
numa mesma cantilena, numa mesma tonalidade, numa
única forma de agressão e de ataque, como se o Brasil
estivesse paralisado, como se a condução do nosso
País não estivesse absolutamente sob controle.
O que a gente tem a responder os resultados do
Governo da Presidenta Dilma já estão respondendo.
Os resultados do Governo da Presidenta Dilma não
têm deixado dúvida de que ela está absolutamente
comprometida com a melhoria do Brasil e absolutamente comprometida com a continuidade de tudo
aquilo que foi iniciado pelo Presidente Lula. E com
muito sucesso.
Neste pronunciamento, vou fazer algumas alusões a passos importantes que estão acontecendo
hoje no Brasil, sob a liderança da Presidenta Dilma,
de tal maneira que a gente pode dar absoluta tranquilidade para o povo brasileiro. O povo brasileiro pode
ﬁcar tranquilo porque o Brasil está em boas mãos, em
mãos de pessoas responsáveis, pessoas que têm total
preocupação em fazer o melhor para o País e o melhor
para cada uma das cidadãs e dos cidadãos brasileiros.
A Presidenta Dilma está completamente comprometida e toda a equipe de Governo está completamente
comprometida. Querer fazer de toda ação de Governo um único assunto em pauta, querer fazer dessas
questões relacionadas ao Ministro Palocci a única coisa
que está acontecendo no Brasil é reduzir demais tudo
o que está acontecendo à nossa volta.
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Mas, Sr. Presidente, quero dizer que tive a honra de passar o ﬁnal de semana no Estado do Paraná,
particularmente nos Municípios de Campo Mourão e
Luiziana, onde pude encontrar-me com velhos amigos
e com uma família que me honra muito. Enche-me muito de orgulho fazer referência a ela, porque foi a partir daquela família que nasci e que, depois, fui para o
Estado do Acre, estudei e pude me tornar um militante
da política no Partido dos Trabalhadores até chegar a
esta condição de Senador da República.
Estive em Luiziana, onde minha tia Inhana, minha
tia mais velha, irmã do meu pai, completou 101 anos
de vida. Uma pessoa absolutamente lúcida, consciente, espalhando o bem por onde quer que passe e com
uma esperança e uma alegria a toda prova, transmitindo isso a todas as pessoas à sua volta.
Então, quero dizer que ﬁquei muito feliz em ter
compartilhado esses momentos com a tia Inhana. Peço
a Deus que lhe dê ainda muitos anos de vida, para que
ela continue com sua sabedoria, com seu entendimento,
transmitindo os valores mais importantes da vida, que
são a honestidade, o amor ao próximo, que é procurar
fazer o bem. E, na medida do possível, ensina seus
descendentes a trilhar sempre o caminho do bem, como
tem feito com seus ﬁlhos, netos, bisnetos, tataranetos.
São tantos os que têm estado à sua volta!
Sou muito orgulhoso de poder ter na minha família
uma pessoa que tenha atingido essa idade, estando
plenamente consciente, transmitindo os seus ensinamentos para os seus descendentes. Sou muito feliz
pela oportunidade de ter estado lá com a Eliser, com
a Nena, com todos os primos, com sobrinhos, com
todos os parentes, com Jodenir, com a Cecília, que
vieram lá de Ortigueira para estar conosco, com toda
essa alegria para compartilhar com a gente.
Então, realmente, passei momentos de muita felicidade no Estado do Paraná. Está aqui um Senador
paranaense, o Alvaro Dias, que me pede um aparte,
ao qual concedo com muita alegria.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador. Fico feliz em saber que a Bancada do Paraná no Senado está aumentando. Já temos,
além dos três Senadores paranaenses, o Acir Gurgacz, que é também do Paraná; temos o Blairo Maggi,
que é também do Paraná; e, agora, V. Exª. Estamos
com seis Senadores representando o Paraná. Quero
dizer da satisfação em ver V. Exª na tribuna fazendo
essa referência ao nosso Estado, especialmente a
um Município como Luiziana, que, como Governador,
tive a satisfação de sancionar a lei que o criou. Quero
aproveitar a oportunidade para desejar à sua família
felicidades em razão desse evento, que é singular, de
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alguém que atinge essa idade com saúde, com energia, com disposição.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pode
mandar os cumprimentos que ela está lá, assistindo
neste momento.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – É uma
graça de Deus. As minhas homenagens a ela e a toda
a família. Certamente, V. Exª deve ser um bom fruto,
porque tem essa origem. Vai viver muitos anos também,
servindo ao seu novo Estado, o Estado do Acre, com
muita eﬁciência. Parabéns a toda a família!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Deus te
ouça, Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Aníbal, antes que V. Exª prossiga, eu
pediria permissão para registrar...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por favor, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – ... a presença, nas galerias, dos alunos do 2º
ano do Ensino Médio do Colégio Projeção do Guará,
daqui de Brasília, Distrito Federal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sejam
muito bem-vindos ao Senado Federal.
Eu gostaria também de dizer que tive a honra de
participar, em Luziânia, de uma reunião de refundação
do Partido dos Trabalhadores. Um grupo está disposto
a rever os erros do passado e a fortalecer o Partido dos
Trabalhadores em Luziânia. Eu tive a oportunidade de
estar com eles, passando a minha mensagem de otimismo e de esperança. Tenho certeza de que também
em Luziânia teremos, nos próximos anos, já um Partido
dos Trabalhadores em condições de apresentar candidatos à Prefeitura ou à Câmara de Vereadores, para
assim seguirmos em frete no nosso fazer político.
Também no Estado do Paraná, eu tive a honra
de participar de um debate muito interessante sobre
reforma política, que foi uma promoção da Comissão
de Reforma Política da Câmara dos Deputados, em
associação com a Comissão de Constituição e Justiça
do Senado. Tive a honra de ser convidado pela Senadora Gleisi Hoffmann, essa mulher extraordinária que
a política do Paraná trouxe para a política do Brasil,
que digniﬁca tanto a política brasileira. Ela me convidou para participar desse debate como integrante da
Comissão de Constituição e Justiça. Fui, com muito
prazer, à Assembleia Legislativa do Paraná e tivemos
um debate da melhor qualidade em torno dos temas
que estão em voga nessa questão da reforma política. Foi feito um relato de todo o trabalho da Comissão
Especial que está tratando do tema aqui no Senado
Federal e, ao mesmo tempo, foram defendidas algumas teses.
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Na ocasião, tive oportunidade de fazer a defesa de
uma das teses que está em pauta aqui, no momento,
que é a do voto em lista com alternância de gênero, de
maneira a permitir maior participação das mulheres no
Parlamento brasileiro. Fiz essa defesa, como já tenho
feito aqui no plenário do Senado, e vou atuar com absoluta ênfase na busca de fazer com que essa intenção
da Comissão responsável pelo anteprojeto de reforma política no Senado se transforme numa realidade,
porque, verdadeiramente, o Brasil tem uma dívida de
gratidão com as suas mulheres, que representam 51%
da nossa população. Nós podemos, neste momento
em que se discute a reforma política, dar o passo mais
ousado que o Brasil e a política brasileira poderiam dar
neste momento, que é garantir para as eleições proporcionais da Câmara dos Deputados, das Assembleias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores o voto em
lista fechada, com alternância de gênero.
Sei que é uma tese difícil de ser aprovada, mas
compete a nós fazermos essa defesa e creio que temos
possibilidade de mobilizar, sim, os votos necessários
de Deputados e Senadores para que tenhamos essa
tese aprovada.
O Senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, já apresentou um PL nesse sentido e ele
pode ﬁcar certo de que contará com o meu apoio. Sei
que a Bancada do Partido dos Trabalhadores vai defender essa tese, que não deve ﬁcar restrita apenas
ao Partido dos Trabalhadores. Ela tem de se inserir
em toda a sociedade brasileira, porque diz respeito,
fundamentalmente, à sociedade brasileira.
Então, falar de voto em lista fechada com alternância de gênero e com ﬁnanciamento público de
campanha é exatamente permitir que haja maior participação, maior democracia, maior transparência e,
fundamentalmente, garantir que haja maior participação das mulheres no Parlamento brasileiro.
Nossa representação, hoje, não é condizente com
o que signiﬁcam os 51% de mulheres da sociedade
brasileira. Nós temos apenas 13% no Senado e 9% na
Câmara Federal. Nós podemos aumentar isso e a forma
mais eﬁciente de garantir que isso aconteça é passarmos esse voto em lista, com alternância de gênero,
de tal maneira que as mulheres brasileiras possam ser
melhor representadas no nosso Parlamento.
Por último, Sr. Presidente, eu gostaria de anunciar uma boa notícia para os agricultores brasileiros,
a respeito do Plano Agrícola e Pecuário.
A Presidenta Dilma já anunciou que, para o ano
de 2011, teremos um aumento no investimento para
o Plano Agrícola e Pecuário, que passará de 100 bilhões, como foi no ano passado, para 107 bilhões, a
ﬁm de fortalecer a produção de alimentos e fortalecer
a produção para exportação no Brasil.
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O novo Plano Agrícola e Pecuário, que será lançado em junho, oferecerá às culturas agrícolas voltadas ao mercado interno o mesmo apoio oferecido às
commodities que são destinadas à exportação.
Nesse Plano Agrícola e Pecuário havia, no ano
passado, uma diferença de dois pontos percentuais
a mais de juros para o ﬁnanciamento da produção
de arroz e feijão, por exemplo, em relação à soja. Ou
seja, quando havia ﬁnanciamento para a soja, havia
uma vantagem de dois pontos percentuais nos juros
em relação à produção de feijão e arroz.
Agora, com a medida da Presidenta Dilma, a intenção é fazer com que o mesmo incentivo seja dado
tanto à produção destinada à exportação quanto à produção destinada ao mercado interno, à alimentação do
nosso povo. Isso é muito importante, porque vem se
somar a todo o esforço que o Brasil tem feito no sentido
de aumentar a sua produção, aumentar a produção de
alimentos e, fundamentalmente, combater a miséria e
a fome, que é o grande objetivo da Presidenta Dilma
nesses próximos quatro anos.
O objetivo da política é equilibrar o preço dos
alimentos no mercado interno, além de apoiar os produtores. Poucos países no mundo, diz o nosso Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, têm
condições de aumentar a produção de alimentos sem
comprometer os seus recursos naturais.
O Brasil está na vanguarda em projetos agropecuários sustentáveis e, nesse sentido, há um programa
especíﬁco voltado para a agricultura de baixo carbono,
que já tem dois bilhões disponibilizados para o seu ﬁnanciamento, justamente para fortalecer a agricultura
sem agredir o meio ambiente, para encontrar uma forma
de compatibilizar a produção brasileira de alimentos
para exportação, sem agredir o meio ambiente.
Tudo isso acontece exatamente na semana em
que iniciaremos, aqui no Senado, o debate sobre o Código Florestal. Eu puxo esse assunto e tenho certeza
de que, nesta semana, muitos outros Senadores vão ter
de se pronunciar sobre ele, porque o Código Florestal
foi aprovado na Câmara com um barulho ensurdecedor, no sentido de que ou o código acontece daquela
forma, ou os agricultores serão prejudicados.
Nós sabemos que a intenção do Governo do
Brasil não é prejudicar agricultores, nem os pequenos,
nem os grandes. Queremos, cada vez mais, fortalecer
a nossa produção agrícola, que tem uma contribuição
fantástica na nossa balança comercial favorável, mas
nós não podemos fazer isso em detrimento da nossa
marca maior, que é a proteção do meio ambiente, que
é a proteção das nossas ﬂorestas.
O ex-Ministro do Meio Ambiente Rubens Ricupero,
em reunião com a Presidenta Dilma, juntamente com
outros oito ex-Ministros do Meio Ambiente, foi muito
preciso ao aﬁrmar que, longe de favorecer economi-
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camente o agronegócio brasileiro, a aprovação do Código Florestal a toque de caixa pode trazer problemas
gravíssimos para o Brasil, que poderá ser identiﬁcado
como um País que produz alimentos para exportação
à custa da agressão ao meio ambiente.
Então, poderemos sim, com a aprovação do Código Florestal, criar sérios problemas para o agronegócio brasileiro, e não podemos encarar a situação de
maneira simplista. Temos de aumentar a produção com
novas tecnologias, temos de fortalecer a tecnologia do
Brasil para produzir cada vez mais nas mesmas áreas,
para cada vez mais aumentar a nossa produtividade,
de tal maneira que não venhamos a receber a pecha
de sermos um País devastador.
Por isso, o Brasil tem de tomar muito cuidado,
pois já é ﬁscalizado de perto pelos protecionistas.
Imaginem, agora, se eles denunciarem que o Brasil
produzirá alimentos em áreas desmatadas ilegalmente. Ou seja, em vez de fortalecer o agronegócio, que
precisa de expansão de mercados, o código, como foi
aprovado na Câmara, se não tiver a devida correção
aqui no Senado, pode signiﬁcar um empecilho para o
agronegócio brasileiro.
Hoje, a nossa soja só é exportada e só chega
aos mercados estrangeiros mais interessantes para o
Brasil porque houve um comprometimento do País no
sentido de que ela não seja produzida, em hipóteses
alguma, em área onde ocorra desmatamento ilegal.
Imaginem se os protecionistas, que vivem tentando
criar diﬁculdades para o agronegócio brasileiro, começarem a propalar que a nossa produção agrícola é
fruto de desmatamentos ilegais.
Portanto, quero alertar aqui a todas as pessoas
que estão fazendo a defesa do agronegócio – porque
nós também a fazemos –, que o agronegócio é muito
importante, mas desde que consorciado com tecnologia para não signiﬁcar maior pressão sobre as nossas
ﬂorestas e sobre o nosso meio ambiente.
Nesse sentido, Sr. Presidente, quero dizer da minha total disposição em fazer esse debate aqui. Hoje
à noite mesmo, a nossa bancada, a do Partido dos
Trabalhadores, fará uma reﬂexão, com a presença da
Ministra do Meio Ambiente; amanhã, estaremos novamente reunidos com outras pessoas, reunião proposta
pelo Senador Randolfe Rodrigues, justamente para
discutir as consequências da aprovação do Código
Florestal nos termos em que foi aprovado na Câmara
dos Deputados. Então, nós, Senadores da República,
teremos, sim, de tomar as devidas providências no sentido de adequar o Código Florestal, para que ele esteja
verdadeiramente a serviço do Brasil e não a serviço
de um segmento em detrimento de outro.
Temos de buscar o caminho do equilíbrio. Sobre
isso, quero que mantenhamos o debate no mais ele-
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vado nível nesta Casa para que a gente encontre o
melhor caminho para o Brasil. Porque não podemos,
em hipótese alguma, defender a ideia de que, para
aumentar a produtividade no Brasil, para aumentar as
nossas exportações de grãos, ...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...teríamos de agredir e devastar a nossa ﬂoresta. Nós temos de proteger a nossa ﬂoresta, temos de proteger
o meio ambiente, temos de proteger os nossos rios,
temos de legislar em favor das APPs, das áreas de
proteção, da reserva legal, e aí, sim, defender o que
a sociedade cientíﬁca está defendendo, que é a gente
investir cada vez mais em tecnologias, para produzir
cada vez mais e melhor e fazer o nosso Brasil continuar a ser um País respeitado, como é hoje, do ponto de
vista internacional, um País preocupado com o meio
ambiente e que detém a maior ﬂoresta do Planeta e
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tem que zelar por essa ﬂoresta, porque é um patrimônio nosso, mas é a serviço dos brasileiros e também
da humanidade, e nós temos uma obrigação com as
futuras gerações e não podemos perder de vista que
pensar nas futuras gerações é proteger o nosso ambiente hoje e garantir condições de vida saudáveis
para as futuras gerações, que é a forma de expressar
o nosso verdadeiro compromisso com o Brasil de hoje
e com o Brasil do futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Voltaremos a esse tema ao longo desta semana,
porque temos muito a debater a esse respeito.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste momento, por permuta com o Senador Paulo Paim, ao Senador Alvaro
Dias, do PSDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, gostaria que V. Exª me inscrevesse para
usar da palavra como Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª está inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste Congresso
há uma tentativa de se viabilizar CPI para investigar
denúncias que envolvem o Ministro Palocci. Os indícios são consistentes. Há inquérito já proposto pela
Procuradoria-Geral da República, no Distrito Federal,
e, obviamente, o Congresso não pode se omitir.
Quando há sugestão de CPI, há sempre a alegação de que CPI termina em pizza; que todas elas
terminam em pizza. Isto não é verdade. Há CPIs que
produziram resultados ímpares, inúmeras CPIs. Não
pretendo me reportar a todas elas hoje, mas, especiﬁcamente, a uma delas. Reﬁro-me à CPI que viabilizei
no Senado Federal, e que presidi, tendo como Relator
o ex-Senador Geraldo Althoff: a CPI do Futebol.
A imprensa internacional destaca um grande
escândalo no mundo do futebol. A BBC de Londres,
uma das emissoras de maior respeitabilidade internacional, denuncia que Ricardo Teixeira, o Presidente
da CBF, foi obrigado a devolver dinheiro de propina. A
própria emissora relata que uma investigação no Senado brasileiro, em 2001, concluiu que Teixeira tinha
uma relação muito próxima com a empresa Sanud. O
inquérito descobriu que fundos da Sanud haviam sido
secretamente desviados para Teixeira por meio de uma
de suas companhias.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o que a imprensa internacional denuncia hoje, a CPI
do Futebol denunciou aqui em 2001.
Essa denuncia surgiu exatamente das investigações da CPI do Futebol e, provavelmente, o seu relatório ﬁnal é que motivou a abertura de inquérito, na
Suíça, para as investigações, que acabaram levando
o Sr. Ricardo Teixeira a devolver dinheiro de propina,
conforme anunciou o programa da BBC.
Essa emissora revela que a FIFA está impedindo
a divulgação de um documento que revela a identidade de dois dirigentes que foram forçados a devolver
dinheiro de propinas em um acordo para encerrar
uma investigação criminal na Suíça no ano passado.
E essa emissora acabou revelando o nome de Ricardo Teixeira.
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Segundo a BBC, a empresa Sanud recebeu um
total de US$9.5 milhões.
Vou fazer a leitura de parte do Relatório ﬁnal da
CPI do Futebol, Relatório que foi elaborado pelo exSenador Geraldo Althoff, de Santa Catarina, no capítulo que diz respeito a esse fato. Portanto, o relatório,
que foi encaminhado ao Ministério Público com pedido
de indiciamento de dirigentes do desporto nacional,
incluiu esse capítulo.
Percorrendo as declarações de renda
das empresas das quais Ricardo Teixeira é
sócio (assunto tratado com profundidade em
outro capítulo deste Relatório), notamos que a
R.L.J. tomou diversos empréstimos da Sanud
Etablissement, localizada no paraíso ﬁscal de
Liechtenstein, a juros absurdamente abaixo
dos praticados no mercado (lembrando que
a Sanud é sócia majoritária da R.L.J.). Pois
bem, se a Sanud empresta para a R.L.J., e
esta para Ricardo Teixeira, parece-nos óbvio
que, em última instância, Teixeira se beneﬁcia
de recurso da Sanud, oriundos de paraíso ﬁscal e de propriedade desconhecida.
Outra observação é que não foi encontrado nenhum documento ou registro em cartório que amparasse o empréstimo da R.L.J.
a Teixeira.
De um lado a triangulação ﬁnanceira, os
juros irrisórios, os recursos oriundo de paraíso
ﬁscal, a falta de registro do “empréstimo” em
questão, e a omissão junto à Receita Federal;
do outro lado uma enorme quantia gasta com
a SBTR (R$31 milhões) sem a devida comprovação de despesas, aplicações da CBF, em
que há discrepâncias entre o contabilizado e
o verdadeiramente aplicado, conforme extrato
do Banco Vega, e coincidências inexplicáveis
com aplicações particulares do Sr. Ricardo
Teixeira. Forma-se um quadro, pelo menos
suspeito, em que o ambiente e cenário são
perfeitos para um outro crime: o de lavagem
de dinheiro.
A sociedade entre o Sr. Ricardo Teixeira
e a Sanud, na empresa R.L.J. Participações
Ldta., inexiste de fato, visto que a Sanud, como
sócio-cotista, jamais integralizou a parte da sociedade que lhe cabia, inclusive na forma como
demandava o contrato social desta empresa.
Os recursos pretensamente transferidos
ao Brasil pela Sanud sofreram desvio quanto
à sua ﬁnalidade de aplicação, já que originalmente destinados à integralização de parte do
capital da R.L.J.
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Ao que indicam dados colhidos junto ao
Banco Central do Brasil, as pretensas relações
ﬁnanceiras, por empréstimos, entre Sanud e a
R.L.J. jamais ocorreram de fato, vez que dos
empréstimos que teriam sido concedidos pela
primeira empresa à segunda nunca resultou
pagamento de juros ou a amortização do principal das obrigações assim geradas.
Inexistente a Sanud desde 08 de janeiro de 1999, fato apurado pelo Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do
Ministério da Fazenda, as pretensas relações
ﬁnanceiras entre a Sanud e a R.L.J. podem
dar-se por inexistentes e, por isso, conﬁgurar
simulação, com o ﬁto de oferecer fachada à
movimentação de vultosas somas de recursos
entre as duas empresas.
Considerando o fato que um dos procuradores da Sanud no Brasil foi, e ainda pode ser,
o Sr. Guilherme Teixeira, irmão do Sr. Ricardo
Terra Teixeira, além do fato de que os recursos enviados pela Sanud ao Brasil sofreram
desvio quanto à sua ﬁnalidade de aplicação,
sem que o Sr. Ricardo Teixeira formalmente se
opusesse a tal desvio de ﬁnalidade, deduziuse que ambos, o Sr. Ricardo Terra Teixeira e
o Sr. Guilherme Terra Teixeira, decidiram a
destinação dos recursos da Sanud de comum
acordo, conﬁgurando conluio para a indevida apropriação de recursos de terceira parte
(Parte II, item 2.1);
- quanto às demais relações ﬁnanceiras
entabuladas pela R.L.J. Participações Ltda.,
todas elas em virtude de empréstimos tomados ou concedidos, veriﬁcou-se que, em pelo
menos dois casos, da ACOC Administração e
Participações Ltda. (credor) e do próprio Ricardo Teixeira (devedor), os créditos e débitos
registrados na contabilidade da R.L.J. Participações Ltda. não são correspondidos pelas
informações oﬁcialmente declaradas pelas
contrapartes à Fazenda Pública, caracterizando
simulação destinada, uma vez mais, a oferecer
fachada à movimentação de vultosas somos
de recursos (Parte II, item 2.1); (...)
E continua o relatório. Não vou fazer a sua leitura. Quero ler apenas a parte de relatório que o Banco
Central do Brasil me encaminhou recentemente, já
que ﬁz essa solicitação para saber de providências
decorrentes da CPI do Futebol. Em um de seus capítulos, esse relatório do Banco Central do Brasil diz
o seguinte:
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As recomendações ao Banco Central
[pela CPI do Futebol] indicada nos itens I e III
do Ofício 04/2002 foram também dirigidas ao
Ministério Público Federal – MPF (...).
Os indícios da ocorrência de crime previsto no art. 21, parágrafo único, da Lei nº
7.492/86, nas operações de empréstimos contratadas pelo Sr. Ricardo Terra Teixeira (...).
Portanto, o próprio Banco Central considerou
a existência de indícios de crimes e encaminhou ao
Ministério Público Federal, por solicitação da CPI do
Futebol.
Esse fato ressurgiu na imprensa internacional
em razão das eleições que se travarão no próximo dia
1º de julho para a Presidência da FIFA. E parece-me
que resta apenas como candidato o atual Presidente
Blatter, que deve ser reeleito.
A BBC, de Londres, investigou, pesquisou, solicitou esse relatório da CPI do Futebol e estabeleceu as
relações entre os fatos agora denunciados e os fatos
denunciados em 2001, na CPI do Futebol.
E vejam a gravidade desse escândalo internacional, no momento em que o nosso País se prepara
para a realização da Copa do Mundo de 2014. Atrasados em obras, atrasados em matéria de infraestrutura,
aeroportos caóticos, estádios sequer começados, enﬁm, uma situação de preocupação em relação à eﬁciência daqueles que conduzem o projeto Copa 2014.
Acima de tudo, esse fato depõe contra a imagem do
nosso País.
Vou reproduzir a opinião do jornalista da BBC, de
Londres, que concedeu entrevista à ESPN Brasil:
Mas a FIFA [diz ele, num dos trechos da
sua entrevista] está bloqueando o embargo
judicial e os advogados de Ricardo Teixeira
continuam lutando para que os documentos
ﬁquem escondidos.
“Ele teve que admitir que ele foi subornado. A Polícia exigiu esse acordo. Então ele
teve que admitir que foi subornado e teve que
devolver o dinheiro. E o acordo era de total
conﬁdencialidade, sem nomes.”
Estou reproduzindo na íntegra as declarações do
jornalista da BBC, de Londres.
O jornalista acredita que isso é uma vergonha para o Brasil. [Diz ele] “Quando é que o
Governo brasileiro vai dizer que basta? Sim,
queremos a Copa do Mundo! Sim, nós adoramos ter uma seleção muito bem-sucedida!
Mas nós não precisamos de Ricardo Teixeira.
Se eu fosse brasileiro eu estaria muito bravo
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porque o dinheiro dos meus impostos não está
sendo destinado ao combate à pobreza, para
infraestrutura, para saúde. Está indo para os
ladrões da FIFA. Eu não aceitaria. Vamos ver o
Ricardo ir para a cadeia [diz o jornalista]. Isso
seria justiça, não? Seria justiça para o povo
brasileiro. Eles estão sendo roubados. Eu não
estou sendo roubado. [diz o jornalista] Estou
sendo roubado moralmente, mas não é no
meu dinheiro que ele está pondo as mãos. É
dinheiro de vocês.”
Faço a reprodução das aﬁrmações desse jornalista para demonstrar que essa é a imagem que o
mundo passa a ter em razão da repercussão desse
episódio, especialmente na Europa; a imagem que o
mundo passa a ter daqueles que comandam o projeto
Copa do Mundo 2014.
Nenhuma palavra do Governo. Nenhuma palavra
da Presidência da República. Nenhuma palavra do Ministro dos Esportes. A impunidade tem o Brasil como
a sua morada preferida.
Nós estamos cansados de noticiar escândalos
no
Brasil. Certamente os brasileiros não se surpreendem mais, mas evidentemente esse é um escândalo
internacional. Não há como evitar que esse escândalo
chegue, por meio da mídia especializada em futebol, a
todos os países do mundo, que estão de olhos voltados
para o Brasil em razão da Copa do Mundo de 2014.
Que credibilidade tem esse dirigente? Que autoridade moral tem ele para movimentar bilhões necessários à execução desse projeto? Que irresponsabilidade
é essa? O Governo tem responsabilidade ao admitir
que alguém com esse currículo e com essa imagem
internacional seja o condutor de projeto de tamanha
relevância para o Brasil? Qual o legado da Copa do
Mundo 2014? Qual será a herança dessa gestão comprometida eticamente? Essas são perguntas que devem ser formuladas à Presidência da República e ao
Ministério dos Esportes.
Eu não pretendo, hoje, fazer um relatório de outros pontos que demonstram a eﬁciência dessa CPI
do futebol. Mas é preciso que as pessoas do Brasil
entendam, coloquem sob suspeita as aﬁrmações de
que CPI não produz. Essa CPI do futebol devolveu aos
cofres públicos do Brasil milhões de reais. Apenas na
Receita Federal foram R$129 milhões recuperados. E
o Banco Central nos encaminhou também um relatório demonstrando a recuperação de recursos sobre os
quais voltarei a esta tribuna para falar.
O importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
que o Congresso Nacional reabilite esse instituto fundamental da Comissão Parlamentar de Inquérito para
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que possamos cumprir o nosso dever de investigar,
de ﬁscalizar, de denunciar e de exigir responsabilização civil e criminal quando os ilícitos são praticados,
porque o Brasil não pode continuar sendo o paraíso
da impunidade.
Concedo ao meu querido amigo e Senador que
ilustra a nossa Bancada, Senador Ataídes, do Tocantins, com muito prazer, o aparte que solicita.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) –
Meu ilustre Senador Alvaro Dias, ﬁquei muito atento até agora às suas belíssimas palavras, à sua real
preocupação com esse compromisso tão sério que o
nosso País assumiu diante do mundo em relação à
nossa Copa de 2014. Um dos nossos segmentos é
construção civil, e construção civil demanda tempo,
muito tempo. Os compromissos ora assumidos, percebo que não se fazem do dia para a noite. Para essa
parte de logística, para essas reformas dos estádios,
para a segurança e tantos outros compromissos assumidos, vejo que esse tempo será insuﬁciente. Eu só
queria deixar um registro aqui, meu ilustre Senador.
Não sou pessimista, mas, diante desse quadro que se
demonstra pela frente, só chego a uma conclusão –
tomara que os vencedores dessa Copa não sejam as
grandes construtoras que hoje temos no Brasil e os
bolsos de alguns poucos.
(Interrupção do som.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO. Fora
do microfone) – É só isso que eu espero, meu caro e
ilustre Senador. E muito obrigado pelo aparte que me
foi concedido.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, Senador Ataídes. V. Exª coloca muito bem: nós
não sabemos quem ganhará a Copa do Mundo nos
campos onde os jogos serão disputados, mas já sabemos, antecipadamente, que as grandes empreiteiras
de obras públicas são as maiores ganhadoras. Já ganharam. Ganharam por antecedência. São campeãs
mundiais. Nossas grandes empreiteiras são as campeãs mundiais em relação ao projeto Copa do Mundo
2014. É uma lástima!
Nós estamos veriﬁcando que a Grécia vive profunda crise econômica, e especialistas aﬁrmam que
uma das causas centrais da crise econômica da Grécia
tem origem na realização das Olimpíadas. Os gastos
exorbitantes legaram ao país uma herança maldita. E
nós não queremos que o Brasil seja a próxima vítima
a receber uma herança maldita resultante da incompetência de gerenciamento e da desonestidade, porque
escândalos como esse certamente não nos autorizam
a aﬁrmar que somos os campeões da honestidade
neste País.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal
Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Romero Jucá, pela
Liderança do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho hoje ao plenário usar da palavra e falar como Senador de Roraima e fazer uma
cobrança ao próprio Governo.
Esta semana, a revista Veja publicou uma matéria intitulada “Uma Reserva de Miséria” e nela descreve a situação da Reserva Raposa Serra do Sol, a
situação dos índios que lá habitam ou que deixaram
de lá habitar e foram para a periferia de Boa Vista e
também a situação dos agricultores, dos produtores
que trabalhavam na reserva, que tinham propriedade,
que tinham sua cultura, que tinham sua pecuária na
reserva indígena e que foram retirados de lá.
A grande maioria dos produtores ainda não foi
reassentada. Aguarda em Boa Vista, e aguarda em
situação muitas vezes de diﬁculdade a posição que o
Governo, através do Incra, se comprometeu a fazer,
que é o reassentamento dessas famílias.
Na semana que passou, a comunidade indígena teve lançado, na área de São Marcos, um plano
de etnodesenvolvimento intitulado Raposa e Serra do
Sol e São Marcos, visando exatamente construir uma
alternativa para as populações indígenas dessas duas
reservas, que, somadas, são uma área maior que o
Estado de Sergipe.
Hoje, venho à tribuna, primeiro, para registrar
que, infelizmente, esse quadro de miséria, de necessidade, de falta de apoio que estamos vivendo nessa
região foi por mim levantado quando da discussão da
demarcação. Apresentei proposta alternativa porque
entendia que uma solução conciliatória seria a melhor
solução para o Estado de Roraima e seria a condição
de conseguir atividade econômica, demarcação de terras e ações que ajudassem as populações indígenas,
mas que também mantivessem a produção na região,
porque a produção na região representava emprego
para a população indígena. Infelizmente, nossa proposta não foi acolhida, foi vencida, e a demarcação
foi feita de forma contínua, retirando todos os moradores não índios. Agora, vivemos um problema social
na comunidade indígena e também na população de
ex-produtores, que estão à míngua, sem condições de
construir alternativas para o futuro.
Venho hoje cobrar do INCRA e do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, apesar de o MDA ter fei-
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to o lançamento do plano etnodesenvolvimentista a
que me referi para as áreas de São Marco e Raposa
Serra do Sol. O Diretor de Desenvolvimento Territorial
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Jerônimo
Souza, esteve em Roraima, junto com o Governador
e com lideranças indígenas, e lançou o projeto, mas
essa ação precisa ser rápida. A deﬁnição de recursos
tem de ser urgente. O reassentamento é emergencial. As condições de infraestrutrura que precisam ser
feitas nas áreas que vão receber os assentados, os
desentrosados, os remanejados da área indígena, é
fundamental que sejam feitas com rapidez.
Portanto, ﬁca aqui o meu registro, a minha preocupação e a minha cobrança para que o Incra, para
que o MDA, para que os órgãos do Governo Federal
atuem de forma pactuada e que se cumpra o compromisso e a palavra com o povo de Roraima. Como líder
do Governo, cobrarei essas ações, porque entendo que
esse é um compromisso que tem de ser cumprido com
a nossa população, com a nossa gente e com o futuro
do nosso Estado. Peço a transcrição, Sr. Presidente,
das duas matérias: “Raposa Serra do Sol e São Marcos. Lançado plano de etnodesenvolvimento” e “Vida
brasileira. Uma reserva de miséria”, da revista Veja.
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – V. Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu
concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Romero Jucá, acho importantes os esclarecimentos
que V. Exª traz sobre a reserva Raposa Serra do Sol,
ainda mais sendo em Roraima. É muito importante que
aqui nos dê as informações atualizadas e precisas.
Mas, sendo V. Exª da região Norte e tendo em conta
a preocupação inclusive do Governo com respeito ao
casal de agricultores que faleceu no Pará e, ainda, de
mais uma morte e outra em Rondônia, tendo em conta
inclusive as medidas que ainda hoje o Ministério da
Justiça resolveu tomar, o Secretário-Executivo, Luiz
Barreto, assim como a Ministra dos Direitos Humanos,
Maria do Rosário, e outras, o Governo resolveu realizar
uma intervenção nessa área de conﬂito agrário para
prevenir esses acontecimentos violentos, essas mortes,
com a criação de uma área de limitação administrativa
provisória na região de Lábrea, Boca do Acre e Porto Velho, no sentido de que seja adotada, em comum
acordo com os Estados, uma forma de prevenir essas
violências. Sendo V. Exª líder do Governo e da região
Norte, achei por bem que V. Exª possa também nos
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transmitir uma palavra sobre a preocupação do Governo de prevenir e evitar isso, ainda mais diante do
debate que teremos nos próximos dias, nas próximas
semanas, aqui, com a reforma do Código Florestal.
Então, era isso que eu queria transmitir, como uma
preocupação, ao líder do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Acolho as considerações, as colocações de V. Exª,
Senador Suplicy, e registro que elas são importantes.
É fundamental que tenhamos paz no campo, paz na
terra, paz nas reservas indígenas, nos assentamentos.
Enﬁm, que os ambientalistas, que aquelas pessoas
que militam em defesa do meio ambiente ou da ação
integrada de desenvolvimento e de paz no campo sejam protegidas.
Hoje, o Governo Federal fez uma reunião com
vários Ministros, exatamente para deﬁnir ações fortes,
duras, de proteção e de combate à violência nessas
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regiões. O Governo está empenhado em manter, em
proteger, em dar condições para que essa questão da
violência seja contida. Portanto, já tomou providências
cabíveis exatamente visando essa ação.
A colocação de V. Exª é muito importante. No caso
de Roraima, a preocupação é o desenvolvimento, é o
cumprimento da palavra, são as ações integradas que
precisam ser efetuadas rapidamente, porque foram
compromissos do Governo. Não é ainda um caso de
violência, mas é o caso sim de pessoas que clamam
por justiça e que cobram do Governo a posição que
foi pactuada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, proﬁssionais da imprensa, na manhã de hoje, esta Casa
festejou, por iniciativa do Senador Paim e de outros
companheiros, os 102 anos do ensino proﬁssionalizante neste País.
Em pleno século XXI, todos nós estamos conscientes de que uma das saídas para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento da mão de obra no País...
Para que o Brasil não seja obrigado a importar mão
de obra qualiﬁcada, a única solução é aperfeiçoarmos
os proﬁssionais, os trabalhadores, os jovens hoje existentes no Brasil.
Pelos estudos que temos, Sr. Presidente e demais Senadores, temos mais de 3 milhões, precisamente mais de 3 milhões e 400, quase 3,5 milhões de
jovens neste País de 18 a 24 anos sem estudar e sem
ter oportunidade de trabalho. E são exatamente essas
escolas proﬁssionalizantes, são exatamente essas
oportunidades, Senador Mozarildo Cavalcanti, em que
o Governo adota e cria programas como, por exemplo,
o Pronatec, que proporcionará aos jovens, ao concluírem ou adentrarem no segundo grau, a oportunidade de
se prepararem para enfrentar o mercado de trabalho,
e isso só será concreto se for por meio do ensino proﬁssionalizante. Se incentivarmos as escolas públicas
dos Estados e dos Municípios a se integralizarem ao
novo programa, já que o Pronatec permite a integralização por intermédio de convênios com escolas. Com
isso, adota-se, cria-se e se mantém cursos proﬁssionalizantes que darão melhores condições de aperfeiçoamento de mão-de-obra a essa população, a esse
proﬁssionais, a esses jovens que precisam ter acesso
ao mercado de trabalho. Portanto, a solução número
um é o Governo assumir esta responsabilidade.
Na sessão de hoje, estiveram presentes não só o
autor, o Senador Paulo Paim, mas outros Senadores,
como também vários integrantes das universidades,
o Secretário Nacional de Ensino Proﬁssionalizante,
membros do Ministério da Educação, das associações
ligadas ao setor, representantes do Senai, da industria,
enﬁm, de vários setores que terão condições de conduzir os jovens para, de fato, abraçarem essa causa.
A causa é da juventude, é dos jovens trabalhadores
deste País.
Por isso, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade,
mais uma vez, para enaltecer o Pronatec, programa
aqui encaminhado, de iniciativa da Presidenta Dilma
e de outros integrantes do Governo, já que, juntos, te-
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remos condições de casar os projetos que tramitam
nesta Casa.
Há um projeto de minha autoria, Senador Eduardo Suplicy, que é o Projeto de Lei nº 186, que dá condições às escolas públicas de abraçarem essa causa
do ensino proﬁssionalizante nas escolas públicas estaduais e municipais com recursos dos próprios programas do Governo. Isso porque existem programas
do Governo, do próprio Ministério da Educação, que
possibilitam isso.
Somando-se os recursos direcionados ao Pronatec aos recursos de outros programas e também do
Ministério do Trabalho, teremos condições de aperfeiçoar a mão-de-obra e, com isso, dar melhor qualidade
proﬁssional a esses jovens que precisam trabalhar.
Não se pode concordar, Sr. Presidente, que desde
2001 até o ﬁnal de 2010, pelas estatísticas que temos
apurado, em todos os censos, em todas as pesquisas,
temos, em média, repito, três milhões e quinhentos mil
jovens sem ter oportunidade de trabalho.
Desde 2001, os números de três milhões e quatrocentos, três milhões e quinhentos estão em evidência.
E só teremos condições de amenizar e de dar oportunidade as esses jovens se intensiﬁcarmos esses cursos
proﬁssionalizantes e, com isso, convocarmos os jovens,
através de bolsas de estudo, através de oportunidades
de trabalho num futuro próximo. Com certeza, teremos,
a partir de então, a diminuição dessa quantidade de
jovens desempregados e também as condições para
que não aumentem, pelo contrário, diminuam os números de jovens existentes e também dos novos jovens
que chegam ao mercado de trabalho.
E o segundo grau é, de fato, o momento oportuno,
a partir dos 16, dos 17 anos. Ele precisa trabalhar logo
que chega aos 18 anos. Assim, com um curso proﬁssional, ele terá condições de ter e conseguir emprego
para o seu sustento e o de sua própria família.
Ademais, Sr. Presidente, quero solicitar a V. Exª
a publicação do que escrevemos sobre o assunto,
para que tenhamos condições de integralizar cada
vez mais como também de dar condições aos jovens,
principalmente os mais carentes, de terem emprego,
oportunidade de trabalhar e se manter pelas suas
próprias pernas.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WILSON SANTIAGO.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, há algum tempo vim a esta tribuna
para falar sobre a importância do ensino proﬁssionalizante.
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Minha preocupação com o tema gerou o Projeto de Lei n. 186 de 2011, garantindo que até 2020 os
sistemas de ensino deverão assegurar que, no mínimo, quarenta por cento das vagas no ensino médio
e vinte e cinco por cento das vagas na educação de
jovens e adultos sejam oferecidas de forma articulada
à educação proﬁssional.
No século XVI a formação de ensino médio era
desvinculada do mundo do trabalho. Em 1809 foi criado
o Colégio das Fábricas no Rio de Janeiro, para ensinar órfãos vindos de Portugal. Mesmo com a Independência, o Brasil manteve uma educação afastada da
população, das técnicas e do trabalho. Neste período,
consta que os paradigmas adotados para o ensino médio foram os liceus franceses, onde a formação para o
trabalho não era abordada.
Foi Nilo Coelho, em 1909, que, ao criar em 10
Estados as Escolas de Aprendizes e Artíﬁces, deu a
origem ao ensino proﬁssionalizante.
No decorrer dos anos seguintes foram várias as
tentativas de fazer soerguer o ensino proﬁssionalizante
no Brasil. Alguns equívocos foram cometidos na ânsia
de fazer o estudante do ensino médio ﬁcar vinculado
compulsoriamente a proﬁssionalização. Muitos dos
cursos oferecidos não capacitavam a contento seus
alunos.
Nos dias atuais, conseguir uma colocação no mercado de trabalho é um grande desaﬁo. Todavia, devemos nos lembrar que as máquinas sempre precisarão
de um ser humano para conduzir seus comandos. Mais
ainda: a criatividade e a inovação são características
humanas que jamais deixarão de existir.
Assim fazemos esta merecida homenagem ao ensino proﬁssionalizante. O Brasil passa por um momento
em que reconhecidamente faltam técnicos em várias
áreas proﬁssionais para o mercado do trabalho.
Esta falta de proﬁssionais, infelizmente, poderá
atrasar nosso desenvolvimento econômico. O setor
produtivo vem acenando com a diﬁculdade de conseguir mão de obra especializada em nível técnico, em
todas as regiões do País.
Em pronunciamento anterior mencionei o estudo
divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que apontou
que três milhões e quatrocentos mil jovens brasileiros,
com idade de 18 a 24 anos, não estudam nem trabalham. Os dados, de 2008, fazem parte de pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
Outro achado importante do estudo do Inep é que esse
percentual se mantém constante desde 2001. Por outro
lado, a parcela dos jovens que só estudam vem caindo
aos poucos, saindo de 12,6%, em 2001, para 10,5%,
em 2008. Nesse mesmo período, detectou-se também
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o aumento do total de concluintes do ensino médio,
sem interesse no ensino superior. Desse segmento, estimado em um milhão e duzentos mil jovens, boa parte
está condenada a subemprego ou a ociosidade.
Esta ociosidade aumenta índices de pobreza,
de violência, aumenta uma série de problemas para
o país.
O fortalecimento da educação proﬁssional articulada ao ensino médio hoje em dia pode ter desenvolvimento integrado com a educação básica ou
concomitante a ela. No primeiro caso, da educação
proﬁssional integrada, trata-se de cursos planejados
de modo a conduzir os alunos à habilitação técnica
na mesma instituição de ensino em que frequentam o
ensino médio regular.
No segundo caso, da educação proﬁssional concomitante ao ensino médio, trata-se de cursos oferecidos tanto na mesma instituição de ensino quanto em
estabelecimentos distintos. Isto acontece a partir do
aproveitamento das oportunidades educacionais disponíveis ou mediante convênios que visem ao desenvolvimento de projetos pedagógicos uniﬁcados.
Em meu projeto procuro incentivar que haja mais
vagas no ensino médio para educação proﬁssional.
A Presidenta Dilma lançou o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) demonstrando a importância que vê no ensino
proﬁssionalizante.
Segundo a Presidenta,
“o sistema de capacitação proﬁssional brasileiro já não corresponde às necessidades do país e às
dimensões de nossa economia. Ele é fruto de outro
período do desenvolvimento econômico do nosso país.
Por isso, ele se tornou um desaﬁo. Um desaﬁo à nossa
capacidade de crescimento e, por isso mesmo, tem de
ser enfrentado de maneira direta, e muito articulada.”
A presidenta Dilma assegurou, ainda, que por este
motivo estava lançando o Pronatec que tem entre os
pilares “democratizar a oferta de cursos de educação
proﬁssional de nível médio. Vai qualiﬁcar o nosso nível
médio de ensino e elevar a qualidade dessa modalidade de ensino em todo o Brasil”.
Sr. Presidente, com todos estes incentivos, o Brasil
esta mostrando ao mundo, o seu vigor e a sua determinação em capacitar seu povo para esta nova era.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Wilson Santiago, V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, que preside a sessão,
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Senadores e Senadoras, quero fazer alguns registros,
entre eles faço questão de deixar nos Anais da Casa
um artigo que escrevi para o Jornal do Comércio que
leva, como título: “Na Ponta da Lança e dos Cascos”.
Este meu artigo visa defender o novo aeroporto
internacional lá no meu Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, eu entendo que, neste momento,
mais do que nunca, quando se discute um novo aeroporto internacional para o nosso Estado, temos obrigação de deixar para trás, Senador Eurípedes, todas as
nossas diferenças e caminhar unidos, como eu disse,
aﬁados na ponta da lança e dos cascos, para defender
os interesses do Rio Grande.
Eu não tenho dúvida – digo no artigo – de que o
20 de Setembro será uma alavanca fundamental para
o crescimento econômico e social do Rio Grande, capaz de atender 85% do PIB estadual. Por outro lado,
reaﬁrmo aqui, não sou contra as reformas no atual
aeroporto Salgado Filho, até porque acredito que elas
são necessárias e não inviabilizam a discussão sobre
o novo aeroporto chamado 20 de Setembro.
Tenho certeza de que temos de avançar olhando
para o futuro, percorrendo, assim, o que chamamos
de o caminho das estrelas. Podem até me chamar de
sonhador – e talvez eu o seja –, mas podem ter certeza de que, dentro do meu peito, Senador Eduardo
Suplicy, sempre haverá um luzeiro iluminado buscando
boas-novas para o meu querido Rio Grande e também
para o nosso querido País.
Sr. Presidente, eu gostaria que considerasse na
íntegra este pronunciamento, que, na verdade, é um
artigo em que trato deste tema.
Também quero deixar registrado, Sr. Presidente,
nesta tarde, o lançamento da Frente Parlamentar Mista
em Defesa do Setor de Serviços. Faço rapidamente o
registro sobre o lançamento dessa frente que ocorreu
na última quinta-feira na Câmara dos Deputados.
O Deputado Federal Laércio Oliveira, que organizou a frente, é o Presidente e me convidou para ser
o Vice-Presidente. Eu aceitei com enorme satisfação.
Só não pude estar com ele na quinta-feira pela manhã,
porque já havia assumido compromisso como Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Meus cumprimentos ao Deputado Laércio Oliveira,
do PR, pela instalação da frente parlamentar. Aceito a
Vice-Presidência com muita satisfação. Sei da importância dessa frente que vai ampliar o debate sobre a
legislação e propostas que afetam esse setor, tanto o
do empreendedor como o dos trabalhadores.
Parabéns, Laércio, parabéns, Deputado, estou
com você nesta caminhada, fortalecendo o setor de
serviços.
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Mas, Sr. Presidente, também na sexta-feira, eu
tinha que estar em Curitiba, onde haveria – e houve –,
na Assembleia Legislativa, um debate sobre um projeto
de minha autoria, o chamado “Estatuto do Motorista”.
Infelizmente não pude estar lá, mas recebi dos organizadores do evento o seguinte documento, que faço
questão de registrar aqui na tribuna do Senado:
O encontro [Senador Paim], que seria
regional, acabou tendo um caráter nacional
devido aos representantes de várias categorias ligadas aos caminhoneiros e motoristas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São
Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás
e Paraná, entre outros Estados da Federação
que participaram ativamente dos debates [na
construção de mudanças positivas no Estatuto
do Motorista, que é de minha autoria, segundo
os organizadores].
O foco principal foi o novo Estatuto do
Motorista, que está previsto no Projeto de Lei
nº 271, de 2008, de autoria [no caso, aqui, o
nome deste Senador], em trâmite no Senado,
e tem como principal objetivo regular a atuação dos motoristas proﬁssionais, empregados
ou autônomos do mercado de trabalho, celetistas ou não.
O projeto estabelece jornada diária de
trabalho de seis horas, no máximo, com período de descanso, recebimento de horas extras
e concessão de aposentadoria especial aos
25 anos de serviço. [Aí ele diz] Paim deﬁne
como motorista proﬁssional os trabalhadores
que conduzem veículo automotor, de forma
remunerada, tanto autônomo ou mediante
vínculo empregatício.
O debate foi organizado por Neuri Tigrão
[que é um dos líderes desse movimento], que
solicitou à Assembleia Legislativa do Paraná,
via Deputado Marcelo Rangel, que este debate
acontecesse na Assembleia.
O encontro foi marcado pela alta adesão
da Federação Paranaense, associações, cooperativas, movimentos, sindicatos e empresários do setor. A reunião teve mais de 120
lideranças do setor. Neori Tigrão conta que, por
ser o lançamento do projeto pró-Estatuto do
Motorista, as audiências devem trazer grandes
benefícios ao Estatuto [e àqueles que atuam no
setor] por dar oportunidade [para que todos se
manifestem sobre algo tão fundamental, que
pode, inclusive, combater o alto grau de acidentes no trânsito que existe no Brasil]. (...)
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Alguém já disse, e eu repito: morre mais gente no
trânsito no Brasil que em qualquer guerra nas últimas
décadas no mundo.
Diz também o documento que o debate foi aberto.
As lideranças dos caminhoneiros, motoristas de taxi e
de ônibus ﬁzeram uso da palavra. Depois, por telefone,
eu acabei participando, fazendo uma pequena introdução da importância desse estatuto para todo o povo
brasileiro. Aqui ele diz que todos agradecem pela minha
participação, embora tenha sido por telefone.
Enﬁm, cumprimento todos que organizaram esse
evento. Contem comigo. Dia 17 próximo, estaremos em
São Paulo. Depois, vai ser na Bahia, em Minas, em
Goiás, no Rio Grande do Sul, naturalmente. No Rio
Grande do Sul, vamos discutir o estatuto do motorista,
numa visão do Mercosul. Estaremos lá participando
desse debate.
Sr. Presidente, solicito que seja transcrito na íntegra esse documento.
O Mincarone, que participou do evento, mandou-me outro documento, muito bom, que fala da importância do debate. Entre os tópicos apresentados
valorização do proﬁssional do volante; remuneração
compatível; formação proﬁssional; necessidade de
criação de escolas técnicas; combate aos acidentes;
programa Aprendiz; fortalece as escolas técnicas, que
já existem; Conta Frete, um outro debate que vamos
ter que fazer; valorização do frete do proﬁssional que
atua na área; referências de frete; renovação da frota
pró-caminhoneiro; vale pedágio; pesagem entre eixos;
importância da nota ﬁscal e o código digital; jornada
de trabalho; convênios; exames; saúde; dependência
química; proibição de vendas de bebida; infraestrutura;
paradas organizadas, ponto de apoio; seguro de vida;
segurança; reciclagem; atuação na formação; condições
dos caminhões; ﬁscalização eﬁciente; carga perigosa;
peso e especiﬁcidade da carga; deveres e direitos de
todos os motorista; entre eles o direito, está assegurado aqui, à aposentadoria especial e aos adicionais
de periculosidade e de insalubridade.
Esses são alguns tópicos que foram debatidos
segundo o Tigrão e o Mincarone.
Por ﬁm, Sr. Presidente, nos últimos doze minutos – vou ﬁcar só nos doze minutos que ainda tenho
direito –, eu quero também falar do evento que tivemos
aqui, hoje pela manhã, em referência aos 102 anos do
ensino técnico.
Fiz de improviso a minha fala, pois já eram quase
13 horas quando terminamos o evento. Fiz uma homenagem, com outros Senadores, ao ensino técnico
proﬁssional.
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Esteve aqui o Eliezer Pacheco, Secretário Executivo do Ministério, que fez uma bela fala sobre o
Pronatec e a sua importância.
E eu quero aqui, Sr.Presidente, falar um pouco
também sobre o ensino técnico. Começo dizendo que
é bastante provável que o período onde as dúvidas,
as inquietações, a ânsia de realizar os sonhos com
urgência tome conta dos nossos jovens.
O momento de transição entre a infância e a juventude precisa ser olhado com muito respeito. Fazendo um comparativo, é mais ou menos como alguém
que sente vontade de voar e, ao mesmo tempo, se dá
conta de que não tem asas que possam levá-lo tão
diretamente àquilo que deseja.
Mas é maravilhoso, é bonito ver a fé que os jovens
trazem no peito de que vão alçar voo, e é um direito. E
como é bom que eles sonhem ter altos voos. Eles sonham, e mesmo quando se encontram um tanto preocupados diante de muitas diﬁculdades à sua frente, eles
acreditam no poder que têm de mudar as coisas.
Essa vida que eles carregam em si é de uma
beleza invejável. É a coragem, é o protesto, é o questionamento.
Mesmo quando rebeldes, insatisfeitos, ali em
meio a um mundo de questionamentos, eles transpiram vida. E este deveria ser um bem preservado: o
direito de se indignar.
Os jovens querem transformar aquilo que não
os deixam felizes, e quando eles usam esse direito
de mudança em favor da justiça, da solidariedade, da
igualdade de oportunidades, eu penso que o resultado
há de ser muito positivo para todos, para toda a humanidade, como disse hoje pela manhã.
Infelizmente, a vivência de muitos jovens ainda
hoje, por falta do processo de educação, eu diria por
falta de mais escolas técnicas, faz com que alguns
acabem derivando para o álcool, para o uso de drogas, para a violência e ﬁcam no mundo da fome e da
miséria.
Tudo isso poderia ser combatido, se tivéssemos
aquilo que eu venho pregando há mais de duas décadas: pelo menos uma escola técnica em cada Município.
Por menor que fosse o Município, nós devíamos ter lá
uma escola técnica. E é claro que, nos grandes Municípios, nós gostaríamos de ter cinco, dez, quinze, vinte
escolas técnicas, tantas quantas fossem possíveis.
Sr. Presidente, apresentei o Fundep, que é um
fundo de investimento no ensino técnico proﬁssionalizante. É uma PEC. Apresentei também um projeto de
lei, mas sei que, para que o fundo seja sólido e permanente, seria bom que ele estivesse consagrado no
texto da nossa Constituição.
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Se esse fundo fosse aprovado aqui no plenário
– já o aprovei lá na CCJ –, nós estaríamos gerando
algo em torno de R$9 bilhões para manter professores
com pagamento decente, servidores com pagamento
decente e a estrutura das nossas escolas técnicas.
Sr. Presidente, penso eu que é somando esforços que nós vamos gerar essas oportunidades e criar
meios para que os jovens possam desenvolver todo o
seu potencial de forma saudável, conduzindo-os, com
segurança, pela estrada, pelo caminho do crescimento
e do amadurecimento.
Nós temos ações positivas em favor dos nossos
jovens. Lembro aqui do ECA, que protege a sua integridade. Lembro aqui do Prouni, que concede bolsas
de estudo integrais e parciais a estudantes. Lembro
aqui do Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (Pronasci). Lembro aqui da PEC da Juventude, que estende direitos para os jovens, que eram
garantidos para crianças, adolescentes ou idosos.
Tudo isso é positivo, mas precisamos avançar
muito mais. Por exemplo, uma pessoa para se inserir,
permanecer e crescer no mercado de trabalho precisa
ter sido bem alfabetizada e preparada.
Acredito que a escola, Sr. Presidente, é o verdadeiro berço de novas ideias, de pensamentos inovadores e do surgimento de grandes soluções.
Negar o papel da educação e, em particular, o
valioso papel do professor, o verdadeiro agente de
transformação social é, no mínimo, perigoso, desrespeitoso e irresponsável.
Por isso que eu acho um absurdo quando alguns
Estados não querem pagar o piso mínimo de um professor, que corresponderia hoje a mais ou menos dois
salários mínimos.
Sabemos que de nada adiantam preceitos legais
que vinculem a educação e a cidadania, se os responsáveis em levar a efeito a educação não estiverem
comprometidos e preparados para esse ﬁm.
Os professores precisam ser valorizados, levando-se em conta o importante papel que cumprem, o
desaﬁo que enfrentam a cada dia à formação daqueles
que vão dirigir este País no futuro.
Estou convencido de que o ensino técnico é uma
oportunidade valiosa de dar rumo à vida desses nossos jovens. Eu mesmo falei, pela manhã, e repito: a
minha vida mudou depois que ﬁz um curso técnico, a
partir dos 12 anos de idade.
Mais do que isso, o ensino técnico é um instrumento valioso de combate aos preconceitos, de diminuição da violência e, com certeza, será fundamental
na construção de uma sociedade justa, mais igualitária
e mais inclusiva.
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Creio, Sr. Presidente, que vale a pena conhecermos um pouco da história do ensino técnico.
Ele teve início em 1909, no governo de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha foi o primeiro Presidente negro
do Brasil. Governou o País de 14 de junho de 1909 até
15 de novembro de 1910. Ele foi descrito, na época,
como sendo “o mulato” e, por várias vezes, foi ridicularizado na imprensa em charges e anedotas que se
referiam à cor da sua pele.
Durante a sua juventude, a elite social de Campos
dos Goytacazes, cidade onde nasceu em 2 de outubro
de 1867, chamava-o de mestiço do Morro do Coco. Ele
nunca deu bola para isso e foi em frente acreditando
nas suas ideias.
Participou ativamente das campanhas abolicionistas
e republicanas. Iniciou sua carreira política ao ser eleito
para a Assembleia Constituinte em 1890. Em 1903, foi
eleito sucessivamente Senador e Presidente pelo Estado do Rio de Janeiro, permanecendo no cargo até 1906,
quando foi eleito Vice-Presidente de Afonso Pena.
Seus seguidores na época eram chamados de
nilistas. Foi maçom e Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil, mas renunciou ao cargo pelas pressões
devido à sua cor.
Ao ﬁnal do seu mandato presidencial, retornou
ao Senado e, dois anos depois, foi novamente eleito
para o Estado do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, durante o seu governo, foi criado
o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, o
Serviço de Proteção aos Índios e inaugurado o ensino
técnico no Brasil.
Isso aconteceu em 23 de setembro de 1909. Por
isso, apresentei requerimento há cinco meses para
fazermos, no dia 23 de setembro, uma sessão mista,
Câmara e Senado, homenageando a data dos 102
anos do ensino técnico no Brasil.
É bom lembrar que foi no governo dele que foram
criadas as primeiras 19 escolas no Brasil, as chamadas Escolas de Aprendizes e Artíﬁces.
A própria escola em que me formei, em Caxias
do Sul, no Rio Grande do Sul, leva o nome Escola Senai Nilo Peçanha.
Sr. Presidente, na época, foram considerados
para isso o aumento constante da população e a diﬁculdade sempre crescente da luta pela existência,
principalmente dos mais pobres. Era preciso que se
avançasse. Era preciso que se habilitassem os ﬁlhos
dos que não tinham fortuna, mas também que se
garantisse a eles o indispensável preparo técnico e
intelectual. Era preciso fazer com que eles adquirissem hábitos de trabalho com renda proveitosos, que
os afastasse do mundo fácil do ócio e do desvio, até
mesmo para o crime.
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Temos que lembrar que, naquele tempo, a economia predominante no Brasil era a agrária de exportação. Assim sendo, podemos pensar, mais que nunca,
na valorização do ensino técnico como decorrente da
necessidade de mão de obra qualiﬁcada.
Sr. Presidente, é provável que ele tenha surgido
das necessidades de termos uma matriz política que
se voltasse às questões sociais daquela época. A grande preocupação com a criação do ensino técnico teve
suas bases na intenção de oferecer uma alternativa
para os jovens no mercado de trabalho, principalmente os mais pobres.
Na década de 40, a preocupação em formar mão
de obra qualiﬁcada para produção tornou-se proposta
efetiva. A Lei Orgânica do Ensino Industrial, que veio
em 1942, estabeleceu as bases para organização de
um sistema de ensino proﬁssional que atendesse à indústria. Foi em 1942 que surgiu o Senai e, mais tarde,
em 1946, surgiu, então, o Senac.
Sr. Presidente, todos sabem que venho de uma
família humilde de dez irmãos, em que, se dependesse do meu pai, todos fariam Senai – alguns ﬁzeram,
outros não ﬁzeram. Eu morava no interior – interior na
época, mas hoje é um grande centro econômico, social e político, que é Caxias do Sul. Eu trabalhei, como
disse hoje pela manhã...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...durante
um período em Porto Alegre, onde vendia frutas, mas,
depois, voltei para Caxias e ﬁz o curso no Senai.
Sr. Presidente, como o tempo não permite, não
vou falar sobre toda a história do ensino técnico, o
que seria muito importante, mas quero destacar que,
com a Lei nº 7.044, de 1982, foi feito apenas um novo
arranjo que conservou a concepção de educação que
antecedia as diretrizes e bases da política educacional estabelecida em 1971. Mais tarde, a organização
curricular do Ensino Técnico foi regulamentada pelo
Decreto nº 2.208, de 1997.
Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados nº 146, de 2010 – quero dar destaque –,
de autoria da Deputada Fátima Bezerra, declara Nilo
Peçanha patrono da Educação Proﬁssional e Tecnológica no Brasil.
Eu tenho a alegria de ser o relator na Casa. Já
dei o parecer favorável e tenho certeza de que ele será
aprovado com rapidez.
Quero dizer que apresentei outros projetos nessa
mesma área, como o Projeto de Lei do Senado nº 609, de
2007, que cria a Escola Técnica Federal de Construção
Naval do Município de Rio Grande, no Rio Grande do
Sul, e o Projeto de Lei nº 514, de 2007, que dispõe sobre
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a concessão, pelo empregador, de bolsa de estudo aos
dependentes de seus empregados para sua formação
técnico-proﬁssional, correspondente a um salário mínimo – espelhando-me em minha própria vida. Quando
ﬁz o curso no Senai, eu ganhava uma ajuda, porque a
empresa dava uma bolsa correspondente a um salário
mínimo para os ﬁlhos dos trabalhadores.
Apresentei também projetos que criam a Escola
Técnica Federal de Gravataí, a Escola Técnica Federal
de Porto Alegre, a Escola Técnica Federal do Vale do
Taquari, a Escola Técnica Federal de Erechim.
Com isso, entendo que cumpri a minha parte.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone) – Evidentemente, a Presidente Dilma e o
Presidente Lula, quando elaboraram o Pronatec, sabiam que esse é o caminho que nós todos queremos
para a nossa juventude.
É bom lembrar que, no Governo Lula, saímos
de algo em torno de 100 escolas técnicas para 402,
e agora, com o Pronatec, vamos, com certeza, mais
que duplicar o número de escolas técnicas em nosso
País, para atender, em parte, à grande demanda da
sociedade brasileira, principalmente com o crescimento
econômico que está acontecendo.
Hoje, a Senadora Gleisi Hoffmann foi muito feliz
ao demonstrar que a inﬂação está sob controle. No
Brasil, todos os articulistas, economistas, pensadores
e intelectuais no campo da economia só estão a dar
elogios ao Governo da Presidenta Dilma. Ela lembrava
que neste mês se atingiu o mais alto índice de pessoas
com novos empregos e com carteira assinada...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone) – ... dos últimos 20 anos.
Isso demonstra, Sr. Presidente – e aí termino –, que,
já que estamos gerando algo em torno de 16 milhões de
empregos no Governo Lula e no Governo Dilma, mais
que nunca precisamos fortalecer o Ensino Técnico.
Que bom que ﬁzemos uma bela sessão de homenagem hoje, pela manhã. Foi uma homenagem ao Pronatec,
uma homenagem ao Governo da Presidenta Dilma.
Obrigado, Senador Anibal pela sua paciência.
Peço a V. Exª que considere, na íntegra, o meu
pronunciamento.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Acesso à Proﬁssão de Motorista
Tópicos Apresentados
Valorização e Motivação da Proﬁssão (Campanhas de Comunicação Educativa), Remuneração
Compatível com Importância, Formação proﬁssional:
Necessidade de criação de Escolas Técnicas, hoje somente funcionam cursos de formação promovidos por
entidades de classe, com cargas horária reduzida tais
com Fabet 3000 km 28 dias, Esatran 11 dias (grupo
de empresas), Aprendiz (programas governamentais),
Sest-Senat, ATC Rondonópolis, Escolas Técnicas CEFET, Instituto São Cristóvão Curitiba e B. Horizonte.
Exercício da Proﬁssão
Tópicos Apresentados:
Autônomo: Sistema de Pagamento (Conta Frete),
Valorização do Frete, Referência de Frete, Renovação
de Frota (Prócaminhoneiro), Vale Pedágio, Pesagem
entre-eixos, Fiscalizar no Bloco de Nota Fiscal ou Arquivo Digital.
Trabalhadores: Jornada de Trabalho (Capítulo),
Saúde (Plano), Convênios, Exames Anuais de Saúde,
Dependência Química, Proibição de venda de Bebida
Alcoólica, Infraestrutura de Parada (Centro de Atendimento do Caminhoneiro (CAC), ponto de apoio,
reestruturação dos postos de combustível com estrutura adequada (Higiene), seguro de vida, segurança,
reciclagem e atualização da formação, condições dos
caminhões, ﬁscalização eﬁciente, orientação sobre hábitos saudáveis, padronização no Mercosul, atendimento no Exterior, carga perigosa, peso e especiﬁcidade
da carga, deveres e direitos, penosidade (Adicional,
Abrangência a que categorias de motoristas), ﬁlas em
Portos, Armazéns e Terminais.
Aposentadoria – Tópicos Apresentados: Registro em Carteira do Contrato e Remuneração em Folha
de Pagamento equivalente a remuneração efetiva, Fiscalização, Tempo de Aposentadoria (Especial)
Atenciosamente, – Luiz Alberto Mincarone.
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, faço rapidamente um registro sobre o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Setor de Serviços, que ocorreu na semana passada.
O deputado federal Laércio Oliveira (PR/SE) é
o seu presidente. E, este senador que fala responde
pela Vice-Presidência.
Infelizmente, por compromissos assumidos anteriormente não pude comparecer ao concorrido lançamento.
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A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor
de Serviços tem as seguintes ﬁnalidades:
Sugerir diretrizes ao setor, manter contato com
as Mesas Diretoras e com as lideranças partidárias no
Congresso Nacional;
Ampliar o debate sobre a legislação e proposições
que afetam o setor de serviços; propor legislação que
afeta o setor de serviços;
Realizar debates e seminários com vistas ao
aprofundamento da discussão sobre o tema, entre
outros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é bastante provável que o período onde as
dúvidas, as inquietações, a ânsia de realizar os sonhos
com urgência, assalte de fato, com maior frequência,
os nossos jovens.
O momento de transição entre a infância e a juventude precisa ser olhado com muito respeito. Fazendo um comparativo, é mais ou menos como alguém
que sente vontade de voar e ao mesmo tempo se dá
conta de que não tem asas que possam levá-lo tão
diretamente aquilo que deseja.
Mas, é maravilhoso ver a fé que os jovens trazem
no peito de que vão alçar vôo. Eles sonham, e mesmo
quando se encontram um tanto perdidos diante das
muitas diﬁculdades a sua frente, eles acreditam no
poder que tem de mudar as coisas.
Essa vida que eles carregam em si é de uma beleza invejável. Mesmo quando rebeldes, insatisfeitos,
perdidos em meio a um mundo de questionamentos,
eles transpiram vida e este deveria ser um bem preservado.
Os jovens querem transformar aquilo que não
os deixa felizes e, quando eles usam esse desejo de
mudança em favor de coisas como justiça social, solidariedade, igualdade de oportunidades, o resultado é
muito positivo, para eles e para todos nós.
Infelizmente a vivência de muitos jovens hoje é
o alcoolismo, o uso de drogas ilícitas, a violência, a
miséria e a fome.
Tudo isso pode ter origem diversa, pode estar
relacionado ao desemprego, a uma família desagregada, e tantas coisas mais.
Mas, o importante, penso eu, é somar esforços
para gerar oportunidades e criar meios para que eles
possam desenvolver seu potencial de forma saudável conduzindo-os, com segurança, pela estrada do
amadurecimento.
Nós temos ações positivas em favor dos nossos jovens, como o ECA que protege sua integridade,
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como o Prouni que concede bolsas de estudo integrais
e parciais a estudantes...
Temos também o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e a PEC
da Juventude que estende direitos para os jovens
que já eram garantidos para crianças, adolescentes
ou idosos.
Tudo isso é muito positivo, mas precisamos de
mais ainda.
Por exemplo, uma pessoa para se inserir, permanecer e crescer no mercado de trabalho precisa
ter sido bem alfabetizada e preparada.
Srªs e Srs. Parlamentares, acredito que a escola
é o verdadeiro berço de novas idéias, de pensamentos
inovadores e do surgimento de grandes soluções.
Negar o papel da educação, e, em particular, o
valioso papel do professor, o verdadeiro agente de
transformação social é no mínimo, perigoso.
Sabemos que de nada adiantam preceitos legais,
que vinculem educação e cidadania, se os responsáveis
em levar à efeito a educação não estiverem comprometidos e preparados para essa ﬁnalidade.
Os professores precisam ser valorizados levando-se em conta o importante papel que cumprem, o
desaﬁo que enfrentam a cada dia: a formação de uma
pessoa.
Estou convencido que o ensino técnico é uma
oportunidade valiosa de dar um rumo à vida desses
jovens cidadãos.
Mais do que isso, é um instrumento valioso de
combate aos preconceitos, de diminuição da violência, e, com certeza, será fundamental na construção
de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais
inclusiva.
Sr. Presidente, creio que vale a pena conhecermos um pouco do histórico do ensino técnico.
Ele teve início em 1909, no Governo de Nilo Peçanha.
Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro do
Brasil. Governou o país de 14 de junho de 1909 até
15 de novembro de 1910.
Ele foi descrito como sendo “o mulato” e várias
vezes foi ridicularizado na imprensa em charges e anedotas que se referiam à cor da sua pele.
Durante sua juventude, a elite social de Campos
dos Goytacazes, cidade onde nasceu em 02 de outubro
de 1867, chamava-o de mestiço do Morro do Coco.
Participou de campanhas abolicionistas e republicanas. Iniciou sua carreira política ao ser eleito para
a Assembléia Constituinte em 1890. Em 1903 foi eleito
sucessivamente senador e presidente do Estado do Rio
de Janeiro, permanecendo no cargo até 1906 quando
foi eleito vice-presidente de Afonso Pena.
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Seus seguidores na época eram chamados de
nilistas. Foi maçom e Grão mestre do Grande Oriente
do Brasil, nas renunciou o cargo pelas pressões devido a sua cor negra.
Ao ﬁnal do seu mandato presidencial retornou
ao Senado e, dois anos depois foi novamente eleito
presidente do Estado do Rio de Janeiro.
Renunciou a este cargo em 1917 para assumir
o Ministério das Relações Exteriores. Em 1918 foi novamente eleito Senador Federal.
Durante o seu governo foi criado o Ministério da
Agricultura, Comércio e Indústria, o Serviço de Proteção
aos Índios e inaugurado o ensino Técnico no Brasil.
Isso aconteceu em 23 de setembro de 1909, através do Decreto nº 7.566. Inicialmente foram criadas 19
Escolas no país denominadas Escolas de Aprendizes
e Artíﬁces.
Na época foi considerado para isso, o aumento
constante da população das cidades e as diﬁculdades
sempre crescentes da luta pela existência.
Era preciso que se facilitasse as coisas, era preciso não só habilitar os ﬁlhos dos que não tinham fortuna
com o indispensável preparo técnico e intelectual.
Era preciso fazer com que ele adquirisse hábitos de trabalho proveitosos, que o afastasse da ociosidade, que nada mais é do que a escola do vício e
do crime;
Temos que lembrar que, naquele tempo, a economia predominante no Brasil era a agrária de exportação e, assim sendo, podemos pensar que o Ensino
Técnico não foi decorrente da necessidade de mãode-obra qualiﬁcada.
É provável que ele tenha surgido de necessidades
inseridas nas matrizes políticas e sociais da época. A
grande preocupação com a criação deste ensino teve
suas bases na intenção de oferecer uma alternativa
de inserção, no mercado de trabalho, dos jovens das
camadas sociais mais pobres.
Mas, na década de 40 a preocupação em formar
mão-de-obra qualiﬁcada para a produção tornou-se
proposta efetiva.
A Lei Orgânica do Ensino Industrial, que veio em
1942, estabeleceu as bases para a organização de um
sistema de ensino proﬁssional para a indústria.
Foi em 1942 também, que surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI —, e, mais
tarde, em 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC.
Vou fazer uma breve interrupção aqui, para falar
sobre a minha experiência.
Todos sabem que venho de uma família humilde, trabalhei desde pequeno e tive a grata chance de
estudar numa escola técnica: o SENAI.
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Eu morava na capital gaúcha, Porto Alegre, e
ajudava meu tio a vender frutas na banca.
A minha alegria foi enorme quando meu pai foi
me buscar para voltar a morar com eles em Caxias do
Sul, pois eu havia passado na seleção do SENAI.
Podem me acreditar, isso mudou a minha vida.
Foi um impulso e tanto para meu crescimento pessoal
e proﬁssional.
Bem, Sr. Presidente, voltando ao histórico, o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), estabeleceu
o Plano de Metas, que visava a efetivar as relações
entre os estados e a economia, em favor do desenvolvimento econômico.
O Ensino Técnico encontrou naquela realidade,
um terreno fértil para seu desenvolvimento.
Mais tarde veio a Lei n.º 3552, de 16 de fevereiro de 1959, quando conteúdos de Cultura Geral foram
incluídos nos currículos dos cursos técnicos, com duração de quatro anos.
No entanto, aquela Lei foi substituída pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961,
que buscava uma articulação do sistema de ensino
regular com o proﬁssionalizante.
Após o Golpe de 64 o ramo de estudo não proﬁssionalizante ﬁcou mais valorizado na estrutura social,
enquanto o técnico industrial de nível médio teve o seu
reconhecimento dentro da estrutura da fábrica.
Em 1971, foi promulgada a Lei n.º 5692, de 11
de agosto, que faz constar em seu artigo 1 o objetivo
geral do ensino de 1º e 2º graus:
Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades
como elemento de auto-realização, qualiﬁcação para
o trabalho e prepará-lo para o exercício consciente
da cidadania.
Com a Lei n.º 7044/82 foi feito apenas um novo
arranjo que conservou a concepção de educação que
antecedia as diretrizes e bases da política educacional
estabelecida em 1971.
Mais tarde, a organização curricular do Ensino
Técnico foi regulamentada pelo Decreto n.º 2.208, de
17 de abril de 1997.
Sr Presidente, esse foi apenas um resumo de
como caminhou o ensino técnico no Brasil e, sem dúvida, Nilo Peçanha representa muito nesse contexto.
O projeto de lei da Câmara dos Deputados nº
146/2010, de autoria da deputada Fátima Bezerra, declara Nilo Peçanha patrono da Educação Proﬁssional
e Tecnológica no Brasil.
Eu tenho a honra de ser o relator da matéria. Isso
me deixa muito feliz!
Bem, o fato, Sr. Presidente, é que sempre acreditei no ensino técnico com muita convicção. Tanto que,
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para fomentar esse segmento apresentei no Senado
Federal a PEC 24/05 que cria o Fundo Nacional de
Ensino Proﬁssionalizante - FUNDEP.
Dentre os objetivos do FUNDEP estão o de geração e manutenção de emprego e renda, combate à
pobreza e as desigualdades sociais e regionais, descentralização regional, além da elevação da produtividade, a qualiﬁcação e a competitividade do setor
produtivo.
Tenho lutado pela implementação dessa PEC,
o FUNDEP, que irá fomentar a educação proﬁssional
no país e garantir recursos permanentes para esse
segmento.
Essa proposta destinará 9 bilhões para o ensino
técnico, segundo uma prioridade de valorização, desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino técnico.
Eu conheço o papel da formação proﬁssional no
aumento de oportunidades de emprego para os jovens
das classes populares.
E emprego é a melhor forma de inserção social
e de construção de uma imagem positiva de si.
O FUNDEP se preocupa em fazer além da estrutura, do prédio, a manutenção da cidadania.
Apresentar este projeto foi colocar no papel um
sonho que me acompanha há muito tempo.
Vejo os resultados do aprendizado do ensino
técnico na minha vida e gostaria de poder estendê-lo
a tantos jovens quanto fosse possível.
Inclusive apresentei outros projetos que tem relação com o ensino técnico, por exemplo:
– O PLS 609/2007 que cria a Escola Técnica Federal de Construção Naval do Município de Rio Grande,
no Rio Grande do Sul.
– O PLS 514/2007 que dispõe sobre a concessão,
pelo empregador, de bolsa de estudo aos dependentes de seus empregados para sua formação técnicoproﬁssional metódica.
– O PLS 256/2007 que cria a Escola Técnica Federal de Gravataí no Estado do Rio Grande do Sul.
– O PLS 143/2007 que cria a Escola Técnica Federal de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.
– O PLS 64/2007 que cria a Escola Técnica Federal do Vale do Taquari, no Estado do Rio Grande
do Sul.
– O PLS 1/2007 que cria a Escola Técnica Federal
de Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul.
E, qual não foi a minha alegria quando a nossa Presidenta Dilma lançou o Programa Nacional de
Acesso à Escola Técnica (Pronatec).
A presidenta Dilma Rousseff aposta no programa
para ampliar o caminho de acesso à educação proﬁssional para jovens do ensino médio e para trabalhadores sem formação.
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O Pronatec é composto por um conjunto de ações
voltadas para quem deseja fazer um curso técnico,
mas não tem como pagar. É um programa de bolsas
e também de ﬁnanciamento estudantil.
O projeto inclui a extensão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), hoje restrito à graduação,
para cursos técnicos de qualiﬁcação proﬁssional.
Inicialmente, a proposta do Pronatec era oferecer
cursos de qualiﬁcação proﬁssional a alunos do ensino
médio, mas o projeto inclui também capacitação para
trabalhadores que já estão no mercado e expansão
das escolas técnicas federais.
Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, esse “É um programa muito abrangente, muito
forte, que, certamente, dialogará com a demanda importante da juventude que é de valorização do ensino
médio”.
Srªs e Srs. Senadores, meu entendimento é de
que o Ensino Proﬁssionalizante ultrapassa a idéia de
que é importante apenas a ampliação do número de
alunos que teremos.
Se Deus quiser as escolas técnicas passarão
também por um processo de valorização dos proﬁssionais da educação, de investimentos em infraestrutura,
melhores condições de trabalho e salários decentes.
Estou convicto de que a responsabilidade da
educação proﬁssional e valorização dos professores
devem ser compartilhadas entre as múltiplas instâncias
do poder público e da sociedade civil.
Estou convicto também que as escolas técnicas
devem abrir suas portas para a inclusão. Elas podem
e devem ser um caminho contra os preconceitos.
Elas devem fazer o corte das diferenças, trazendo para si pessoas com deﬁciência, negros, mulheres,
camadas da nossa população que sofrem mais com
a discriminação.
Os jovens do mundo somam hoje mais de 1 bilhão
e o potencial que a juventude tem é uma fonte inesgotável de recursos humanos e eles podem contribuir
sobremaneira para mudanças sociais positivas.
A família brasileira precisa ser tranqüilizada quanto ao destino que aguarda seus ﬁlhos.
Acredito na força da educação como meio de
efetivar mudanças internas e externas.
Vou encerrar com uma frase que sempre repito:
“a educação é como a democracia, uma fonte eterna
capaz de dar água a todos que nela forem saciar-se” e
quero ainda render minhas homenagens e cumprimentos pelos 102 anos do ensino técnico proﬁssionalizante.
Meu respeito e meu reconhecimento ao extraordinário
papel que ele cumpre!!!
Obrigado! Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Paim, é o Senado da República que
agradece a V. Exª pela qualidade do pronunciamento
e pelo justo reconhecimento a esses 102 anos de Ensino Técnico no Brasil.
Concedo a palavra agora ao Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Senador Cristovam Buarque me pede
para falar por cinco minutos. Em seguida falarei.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Então, concedo a palavra ao Senador Cristovam
Buarque, para uma comunicação inadiável.
Aliás, o Senador Cristovam Buarque falará pela
Liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exatamente.
Sr. Presidente, peço desculpa por ter cedido o
lugar ao Senador Suplicy e agora chegarmos à conclusão de que o discurso dele vai ser bem mais longo
e que, portanto, eu falaria antes dele, porque às 18 horas começamos a reunião da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, que hoje vai debater a
presença da China na África. Têm sido debates muito
interessantes. Quero estar lá. E tem começado pontualmente. Peço até que V. Exª ponha o tempo, para
que eu me policie.
Sr. Presidente, os jornais de hoje falam da queda
do Brasil no nível de capacidade de competitividade
no mundo. Estamos na 66ª posição mundial em competitividade. Sexagésima sexta posição do ponto de
vista da capacidade de concorrer com os outros países na economia!
Houve um tempo em que isso não era problema.
O Brasil tinha uma economia fechada. Os carros que
eram fabricados aqui – eu me lembro de que na época o Presidente Collor os chamou de carroças – eram
vendidos sem nenhum problema, porque não podia
entrar carro de outro país aqui. E o que valia para
automóvel valia para qualquer produto. Éramos uma
economia fechada. Para entrar aqui, qualquer produto
estrangeiro tinha que pagar uma quantidade enorme
de tarifas, um valor enorme de tarifas.
A globalização acabou com isso. Hoje, o país que
não tiver competitividade é um país que não vai conseguir resistir muito tempo na disputa pelo mercado
mundial. E o Brasil não só está em 66ª posição como
está caindo. Estivemos já na 57ª, já estivemos na 49ª,
e fomos caindo. Em 2004, estávamos na 40ª posição;
em 2005, na 57ª; e agora, na 66ª.
E o documento que estuda isso, o Fórum Econômico Mundial, que ﬁca na Suíça, deixa claro que
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problemas há para um país estar melhor do que outro.
Uma das coisas é a infraestrutura, a chamada logística: os produtos chegarem no porto e saírem rápido;
o produto vir de fora do porto e entrar rápido aqui; o
transporte interno dentro do País. Esse é um ponto
que nos deixa fragilizados.
O outro é a capacidade institucional, a velha e
chamada burocracia que diﬁculta a instalação de indústrias, de negócios, que faz com que uma empresa
nova tenha diﬁculdade de se instalar.
Outra – e não falo do Brasil, estou falando na
teoria – é a corrupção. O país que tem corrupção tem
menos competitividade. Mas o fundamental, o mais
importante é a capacidade de desenvolver ciência e
tecnologia e, para isso, o nível educacional do país.
Tudo é possível se o país tiver boa educação e alta
capacidade de produção de conhecimento, e o Brasil
está na 66ª posição em competitividade, sobretudo
pela fragilidade da nossa capacidade cientíﬁca e tecnológica. E essa incapacidade decorre do baixo nível
educacional que oferecemos ao nosso povo.
Um país que exclui quase dois terços de sua população de concluir o ensino médio joga fora os cérebros de dois terços dos nossos meninos, meninas e
adolescentes. Esse país não vai ter boa capacidade
de competitividade, porque jogou fora cérebros, capacidade criativa, capacidade inventiva, possibilidade de
produzir ciência e tecnologia, que é a base maior da
competitividade. Nossa educação de base é a principal causa, na sua fragilidade, da nossa incapacidade
de competir no cenário internacional. Enquanto não
entendermos isso, não vamos dar o salto de que precisamos.
É preciso dizer que, daqui para frente, o que faz
um país exportar mais ou menos produtos de alta capacidade, de alto valor, é produto com alto conteúdo de
inteligência. Claro que somos grandes exportadores de
ferro, de laranja, de suco de laranja, de soja, mas nós
não somos exportadores daquilo que não inventamos,
como são os chips. Nós exportamos ferro e importamos
chips, os produtos necessários para manter a saúde
funcionando, os produtos de saúde.
Nós temos uma fragilidade que esse documento
mostra, 66ª posição em competitividade que vem da
88ª posição na educação. Se o Brasil quer competir
bem, o Brasil precisa desenvolver...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Terminei nos cinco minutos, mas a última palavra foi
engolida pelo microfone.
Quero apenas dizer, Senador Suplicy, a última
frase: se nós não ﬁzermos o esforço por uma revolução
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na educação, garantindo escola igual para todos, de
alta qualidade para todos... Além de ser um compromisso ético, Senador Paim, além de ser uma condição
necessária para construir oportunidade, a partir daí
construir a igualdade, além disso, é o único caminho
para construir a competitividade.
Espero que esse documento que acaba de sair
do Fórum Econômico Mundial nos ajude a alarmar o
Brasil para o risco que a Nação corre pela falta de competitividade e a despertar que o caminho para retomar,
para garantir e para assegurar uma posição do Brasil
no mundo de hoje é uma educação de qualidade, gerando ciência e tecnologia de ponta.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
Os cumprimentos da Mesa ao pronunciamento
do Senador Cristovam Buarque.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Senador Anibal Diniz, Srs. Senadores, conheço desde jovem, quando estudante, o ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, sociólogo de grande destaque na época. Eu, inclusive, como dirigente cultural,
depois Presidente do Centro Acadêmico da Escola
de Administração de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas, por vezes, convidei-o para participar de debates ali na escola, assim como também no Teatro Ruth
Escobar ou em outros lugares. Quando ele formou o
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – CEBRAP
–, inúmeras vezes ali estive presente, dialogando com
tantas pessoas, algumas das quais, inclusive, passaram a fazer parte do Partido dos Trabalhadores, como
Chico de Oliveira, Paul Singer e tantos outros.
Quando Fernando Henrique Cardoso se colocou como candidato ao Senado pela primeira vez, em
1978, pelo MDB, era também candidato pelo MDB o
Senador, ex-Governador Franco Montoro e eu, então,
pela primeira vez, fui candidato a Deputado Estadual
– fui um dos candidatos a Deputado Estadual que, nas
viagens pelo interior de todo o Estado de São Paulo,
mais o acompanhei, apoiando a sua eleição. Inclusive,
naquela época, eu e o então Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, Luiz
Inácio Lula da Silva, estivemos juntos com o Fernando Henrique.
Cito essas histórias também para relembrar os
tempos de convivência aqui no próprio plenário do Senado, a minha convivência de muito respeito e diálogo
com ele. Algumas vezes formulei críticas quando fui
Senador em oposição ao então governo do PSDB, de
Fernando Henrique Cardoso, mas sempre tive uma
relação com ele muito construtiva. Aqui transmito es-
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sas informações porque, ontem, ao ler a entrevista do
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso a Mônica
Bergamo, na Folha de S.Paulo, e também ao assistir, à
noite, ao programa Fantástico, na Rede Globo de televisão, ﬁquei com muita vontade de transmitir os meus
cumprimentos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso pelas iniciativas que tem tomado ultimamente.
No programa Fantástico da Rede Globo de televisão, foi abordado um problema cujo tema, pela importância para o País, em termos de proteção da criança,
do adolescente e do combate à violência, creio, está
na hora de a sociedade civil, como um todo, e de o
Parlamento, como representante da sociedade, passarem a discutir. Qual seja: que postura deve o Estado brasileiro tomar diante das drogas entorpecentes?
Descriminalizar ou não o seu consumo?
No ﬁlme Quebrando o Tabu, que estreia nesta
semana – no próximo dia 3, ao qual tenho muita vontade de assistir –, e que a TV Globo ontem destacou,
apresentando uma espécie de trailer, Fernando Henrique Cardoso e os ex-Presidentes do México, Ernesto Zedillo; da Colômbia, César Gaviria, e dos Estados
Unidos, Jimmy Carter e Bill Clinton reconheceram que
falharam em suas políticas de combate às drogas.
Todos concluíram que a guerra mundial
contra as drogas, iniciada há 40 anos, é uma
guerra fracassada. Bilhões de dólares são gastos no mundo inteiro, mas o consumo cresce
e cresce o poder do tráﬁco [assinalou a reportagem do Fantástico].
Um ponto central é questionar a lógica
de guerra, não é defender o uso da droga. É
apenas dizer: ‘vamos ver, vamos pensar se não
existem jeitos mais inteligentes e mais eﬁcientes de lidar com esse assunto’ [diz o diretor do
ﬁlme Fernando Grostein Andrade na matéria
mostrada ontem].
O Fantástico – e eu cumprimento a Rede Globo
de televisão pela qualidade da matéria – mostra também que ainda não há consenso entre a comunidade
médica sobre esse tema. Foi importante que o Fantástico ouvisse médicos de grande especialização na
área, mas de opiniões diferentes, como o Dr. Elisaldo
Carlini, médico da Universidade Federal de São Paulo,
especializado em drogas e que representa o Brasil nas
comissões de drogas da Organização Mundial da Saúde e das Nações Unidas, e o Dr. Ronaldo Laranjeira,
que trata de dependentes químicos há 35 anos. O Dr.
Carlini é a favor e o Dr. Ronaldo Laranjeira é contra,
respectivamente, à descriminalização das drogas.
O Dr. Elisaldo Carlini aﬁrma:
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Não há droga inofensiva. Qualquer coisa
depende da dose, da sensibilidade do indivíduo. Entre as drogas usadas sem ﬁnalidade
médica, para ﬁns de divertimento, para ﬁns de
recreação, a maconha é bastante segura.. (...)
Defendo totalmente a descriminalização.
Por outro lado, o Dr. Ronaldo Laranjeira diz:
Eu sou contra porque quanto mais fácil
você tornar a droga disponível na sociedade, maior será o consumo. Um dos principais
exemplos é que 10% de todos os adolescentes menores de 15 anos que experimentam a
maconha vão ter um quadro psicótico.
Ainda de acordo com a reportagem, o Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, fez as contas do que falta para tratar os dependentes químicos: 3,5 mil leitos
hospitalares, 900 casas de atendimento e 150 consultórios de rua. A previsão é atingir essa meta em 2014.
“Precisamos reorganizar a rede do SUS, Sistema Único
de Saúde, para acolher os usuários de drogas, sejam
elas lícitas ou ilícitas”, aﬁrma o Ministro Padilha.
Há alguns anos, o Deputado Paulo Teixeira, atual
Líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, apresenta-se como uma das vozes que clama
pelo debate desse assunto, pela descriminalização do
uso das drogas e pela liberação da maconha.
O Deputado Paulo Teixeira está em processo de
elaboração de seu projeto de lei sobre o tema, e o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que já se
reuniu com ele, assim como também com o Governador
do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, para justamente
trocarem idéias a respeito.
Interessante notar que, na lista das drogas mais
nocivas à saúde, publicada pela revista médica The
Lancet, a maconha aparece em 11º lugar, atrás do
álcool e do cigarro, que são vendidos legalmente.
Existem países como Holanda e Portugal nos quais
o consumo de algumas drogas é tolerável. Neles, o
uso da maconha vem caindo, segundo a reportagem
do Fantástico.
Conforme aﬁrma o ex-usuário de drogas, o famoso
escritor – um dos melhores escritores brasileiro – Paulo
Coelho, “o grande problema da droga é que ela mata a
coisa mais importante que você vai precisar na vida: o
seu poder de decidir”, Senador Anibal Diniz.
Daí, prossegue Paulo Coelho:
A única coisa que você tem na vida é o
seu poder de decisão. Você quer isso ou aquilo? Seja aberto, seja honesto. Realmente, a
droga é fantástica, você vai gostar. Mas cuidado, porque você não vai poder decidir mais
nada, basta isso.
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Assim disse Paulo Coelho como uma pessoa que
já foi usuário de drogas – e transmite o seu conhecimento com profundidade.
Considero que não há como postergar mais a
discussão do tema. Estamos diante de um fato: as
drogas existem, continuam, dia a dia, a ganhar mais
consumidores e a gerar mais violência, principalmente
entre a população mais carente. Creio, então, ser chegado o momento de o Parlamento discutir o assunto,
numa série de audiências públicas com especialistas
contrários e favoráveis à descriminalização, além de
estudarmos os exemplos de outros países para, juntamente com toda a população brasileira, decidirmos o
caminho que o Brasil deve adotar com relação à descriminalização do consumo de drogas.
A reportagem do Fantástico, logo após a apresentação da entrevista do Presidente Fernando Henrique Cardoso e dos demais presidentes que mencionei, como Bill Clinton, Zedillo, César Gaviria e Jimmy
Carter, perguntou aos telespectadores – e notem que
o programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, é
um dos que têm mais alta audiência no Brasil – e proporcionou que pudessem telefonar para um número,
se fossem a favor da descriminalização das drogas, e
para outro número, se fossem contrários à descriminalização das drogas.
Pois bem, 57%, após verem aquele programa,
responderam positivamente à pergunta feita pelo Fantástico sobre se seriam favoráveis à descriminalização
das drogas.
Quero também registrar a entrevista, tão signiﬁcativa e bem feita, realizada por Mônica Bergamo,
ontem, para a Folha Ilustrada...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Suplicy, seria a pergunta a respeito da
descriminalização das drogas ou só, especiﬁcamente,
da maconha?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Das drogas. A pergunta foi feita sobre a descriminalização das drogas. O sentido geral foi esse, aliás,
conforme podemos registrar com maior detalhe nas
respostas de Fernando Henrique Cardoso a Mônica
Bergamo.
Para realizar o ﬁlme “Quebrando o Tabu”, de Fernando Grostein Andrade, que estreia na sexta-feira,
03, o Presidente Fernando Henrique Cardoso visitou
18 cidades da América Latina, Estados Unidos e Europa. Foi a bares que vendem maconha, viu pessoas
se drogarem nas ruas, mostrou o documentário às
netas de 25 anos – que estavam ansiosas para saber, segundo ele, como defenderiam o trabalho do
avô, que estava tomando uma posição muito ousada,
segundo muitos.
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Pois bem, vou citar alguns momentos.
Claramente, qual é a sua posição sobre
as drogas?
– Eu sou a favor da descriminalização
de todas as drogas.
Cocaína, heroína?
– Todas, todas. Uma droga leve, tomada
todo dia, faz mal. E uma droga pesada, tomada
eventualmente, faz menos mal. Essa distinção
é enganosa. Agora, quando eu digo descriminalizar, eu defendo que o consumo não seja
mais considerado um crime, que o usuário não
passe mais pela polícia, pelo Judiciário e pela
cadeia. Mas a sociedade pode manter penas
que induzam a pessoa a sair das drogas, frequentando o hospital durante um período, por
exemplo, ou fazendo trabalho comunitário. Descriminalizar não é despenalizar. Nem legalizar,
dar o direito de se consumir drogas.
Pergunta Mônica Bergamo:
Os manifestantes da Marcha da Maconha, por exemplo, defendem a legalização,
o direito de cada um fumar ou não o seu baseado.
– Eles defendem não só a legalização,
como dizem: “Não faz mal”. Eu não digo isso,
porque ela faz mal. Agora, não adianta botar o usuário na cadeia. Você vai condená-lo,
estigmatizá-lo. E não resolve. O usuário contumaz é um doente. Precisa de tratamento e
não de cadeia.
Eles podem argumentar: faz mal, mas
eu tenho o direito de escolher.
– Aí é a posição holandesa. Lá você tem
o indivíduo como o centro das coisas. Mas a
Holanda é um país de formação protestante,
capitalista, individualista: “Eu posso decidir por
mim. Se eu quiser me matar, eu me mato”. Lá,
você não tem o nível de violência, de pobreza
e de desinformação que tem no Brasil. Legalizar aqui pode signiﬁcar realmente você alastrar enormemente o uso de drogas, de uma
maneira descontrolada [portanto, não é a legalização o que Fernando Henrique defende].
Na Holanda, eles não tentam levar ninguém ao
tratamento. Na cultura brasileira, funcionaria
mais o modelo adotado por Portugal.
Como é em Portugal?
– Eles descriminalizaram todas as drogas
e deram imenso acesso ao tratamento. E como
você não tem medo de ir para a cadeia, você
procura o hospital. Eles fazem inclusive uma
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audiência de aconselhamento com o usuário.
Portugal está hoje entre os países com a menor
expansão do consumo de drogas na Europa
Ocidental. Agora, eles combatem o tráﬁco.
E por aí vai. A certa altura, ao responder a pergunta: “Debates sobre costumes são sempre interditados no Brasil. A campanha de 2010 mostrou isso,
com o aborto”:
Eu fui contra aquilo [responde Fernando
Henrique]. Esses assuntos não são de campanha eleitoral. E, se você não tiver coragem
de ﬁcar sozinho, não é um líder. Mas no Brasil
tem uma vantagem: a proposta mais avançada
no Congresso sobre drogas é do líder do PT,
o deputado Paulo Teixeira [que está em fase
de elaboração, vai ﬁcar pronta em breve]. Ele
esteve na minha casa, com o Tarso Genro
[governador do Rio Grande do Sul], discutindo essa questão. Nossa posição é parecida [o
Deputado Paulo Teixeira tem citado o exemplo
da legislação de Portugal]. Uma parte da sociedade vai ser sempre contra, mas não estamos
defendendo coisas irresponsáveis. A droga faz
mal, eu sou contra o uso da droga, tem que fazer campanha para reduzir o consumo. Agora,
a guerra contra ela fracassou. Tá aumentando
o consumo, tá tendo um resultado negativo, tá
daniﬁcando as pessoas e a sociedade. Vamos
ver se tem outros caminhos. No ﬁlme [Quebrando o tabu], não estamos dando receitas,
e sim abrindo os olhos.
Eu quero registrar, Sr. Presidente, na íntegra, a
entrevista dada a Mônica Bergamo, na Folha de ontem, mas eu gostaria de fazer uma homenagem a um
dos maiores juristas brasileiros, que, aos poucos, vê
a sua pregação sendo levada em conta. Eu me reﬁro
ao jurista Evandro Lins e Silva.
Notem que Evandro Lins e Silva foi ProcuradorGeral da República de 1961 a 1963; Chefe do Gabinete Civil do Presidente João Goulart; Ministro das
Relações Exteriores de João Goulart em 1963; e Ministro do Supremo Tribunal Federal de 1963 a 1969.
Portanto, foi uma das pessoas com maior destaque
em nossa história.
Há uma memorável entrevista que ele concedeu
à revista Época em 21 de dezembro de 2002.
Notem, Presidente Anibal Diniz e caro Senador
Paulo Paim, como há semelhança entre as respostas
de Fernando Henrique Cardoso, o que diz Paulo Teixeira e aquilo que responde Evandro Lins e Silva.
A cidade do Rio de Janeiro viveu na semana passada mais uma noite de terror. Por
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que esses atos de violência dos traﬁcantes
estão se repetindo?
– De fato, casos assim eram mais isolados. Meu pressentimento é de que o governo
do Estado deve estar agindo com maior ﬁrmeza e o tráﬁco responde com demonstrações
de força.
O que pode ser feito sobre as armas?
– Deveriam ser proibidas a fabricação indiscriminada de armas e sua venda. Anulam-se
todos os portes e parte-se do zero para voltar a liberar. Fabricação só a partir de pedido
oﬁcial, polícia, autoridades. E zero de entrada
no país. O governo tem de cuidar disso. É sua
função constitucional. O grande obstáculo é o
enorme lobby da indústria de armas.
O senhor acredita no poder paralelo do
crime organizado?
– Existe um determinado...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se puder dar um pouquinho mais de tempo...
... poder que foge ao controle das autoridades e é localizado nas favelas: a disputa pelo
comércio da droga. Com a falta de emprego
e oportunidades na vida, as pessoas acabam
aderindo a esse estilo de vida, se tornando
parte disso, seja ativamente, seja por omissão.
O traﬁcante, por ganhar muito dinheiro, ganha
o poder de corromper e cria uma teia de força
muito grande.
Como combater o tráﬁco?
– Combater à força é bobagem. O tráﬁco se tornou a oportunidade e emprego de
muitas pessoas. É decorrente dos problemas
socioeconômicos do país. Eu defendo a descriminalização das drogas [enfatiza Evandro
Lins e Silva].
E o que diria a nova lei?
– Seriam permitidas a fabricação pelos
laboratórios e a venda nas farmácias. Então
se passaria a tomar conta das violações nessa venda, sendo necessário receita médica ou
algum tipo de regra. Limites seriam criados. Se
for feita uma venda irregular, que se puna a infração. Mas não seria mais crime. Dessa forma,
a venda da droga sai da esfera marginal.
Sempre que o tema da descriminalização vem à tona, fala-se muito que o que o crime organizado se voltaria para outras ações,
como assalto, roubo de carros, e a violência
continuaria...
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– Pode ser. Mas é preciso haver uma
ação racional para cada área. O mais importante é focar no que realmente interessa, que
é educar e dar oportunidade de emprego às
pessoas. Isso, sim, reduziria todo tipo de crime. A solução, a longo prazo, é de natureza
social. Mas, por ora, descriminalizar é um passo importante.
O senhor conhece muitas pessoas que
concordem com isso?
– Poucas. É uma solução polêmica e as
pessoas gostam de discutir a questão moral
que isso envolveria. Mas é um caminho muito simples e lógico. O mundo inteiro deveria
seguir a mesma linha. A droga não é um problema brasileiro, é mundial. Claro que ao lado
disso seria necessária uma campanha maciça
no país condenando os efeitos da droga, em
especial nas escolas. Mas há outras medidas
importantes, como coibir o contrabando de
armas.
Assim também peço, Sr. Presidente, que seja
transcrita, na íntegra, como homenagem ao nosso
querido Evandro Lins e Silva, uma vez que as ideias
que ele colocou com tanta clareza, em outubro de
2002, para a revista Época, estão ganhando cada vez
mais guarida.
Na verdade, ele, aqui, fala de seus sonhos, e
termina dizendo:
Viver é bom. Tive pouco lazer na vida,
trabalhei como o diabo. Mas meu prazer sem-
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pre foi o trabalho, então fui e sou feliz. Costumo dizer que uma vida longa é boa porque dá
tempo de fazer tudo.
E dá tempo de ele dar contribuições dessa ordem.
Se naquela oportunidade eram poucos os que
estavam defendendo o debate sobre esse tema, agora
o tema ganha maior relevância ainda.
Quero muito, a partir desses exemplos e deste
ﬁlme – “Quebrando o Tabu”, de Fernando Grostein
Andrade –, e também daquilo que está no esforço do
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, do nosso
Líder na Câmara, Paulo Teixeira, com quem quero colaborar mais de perto, que possamos – nós, aqui, temos
Senadores que opinam de todas as formas, muitos
contrários, outros a favor... Mas tenho a convicção de
que esse empenho do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que inclusive amanhã volta aos Estados
Unidos da América para participar de mais um encontro
com aqueles que estão debatendo o tema, tem dado
uma contribuição muito relevante.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Anibal
Diniz.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Suplicy.
Parabéns pelo corajoso e polêmico discurso.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, tivemos oportunidade de
receber um exemplar da revista mensal Gestão Pública & Desenvolvimento, publicada em Brasília desde
1991, e que conta com distribuição nacional e tiragem
de trinta mil exemplares.
A publicação, de inegável atualidade temática
e abordagem moderna, cuida de assuntos importantes, como política, governo, sociedade, economia e
educação, entre outros, sempre com proﬁciência, conhecimento de causa e respeito ao juízo crítico dos
leitores.
O exemplar de número 40 da revista Gestão Pública & Desenvolvimento, que nos chegou às mãos,
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corresponde à edição de abril de 2011, e traz matérias atuais, como: “Senado conclui relatório da Reforma Política”; “População aprova o governo Dilma
Rousseff”; “Líderes municipais querem maior renda
do Pré-Sal”; “Família, criança, adolescente, jovem e
idoso na Constituição Federal”; entre vários outros temas de interesse.
Houve um tempo em que, por razões de caráter
econômico, o mercado editorial brasileiro comportava
poucos títulos de revistas, situação evidentemente
desfavorável ao público leitor. Há alguns anos, porém,
vemos que a segmentação editorial se aprofunda em
nosso País, de modo que publicações como a Gestão
Pública & Desenvolvimento ganham cada vez mais
importância, ocupando, deﬁnitivamente, seus nichos
entre os leitores.
Esperamos que esse processo venha a ser ampliado no Brasil, cuja opinião pública só tem a ganhar
com a multiplicação de jornais, revistas e demais periódicos.
Srªs e Srs. Senadores, gostaríamos de parabenizar a equipe responsável pela revista Gestão Pública
& Desenvolvimento, na certeza de que publicações
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de tão boa qualidade auxiliam no aprimoramento do
debate público sobre os rumos do Estado e da sociedade, em nosso País.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo oradores inscritos, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, convocando outra sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14
horas, com a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 521, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 11, de 2011, que altera as Leis nºs 6.932, de 7 de julho de 1981,
que dispõe sobre as atividades do médicoresidente, e 10.480, de 2 de julho de 2002,
prorrogando o prazo de pagamento da Gratiﬁcação de Representação de Gabinete e da
Gratiﬁcação Temporária para os servidores ou
empregados requisitados pela Advocacia-Geral
da União (proveniente da Medida Provisória
nº 521, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia 26-052011)
Relator revisor: Senador Cícero Lucena
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2011
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 517, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 13, de 2011, que dispõe
sobre a incidência do imposto sobre a renda
nas operações que especiﬁca; altera as Leis
nºs 11.478, de 29 de maio de 2007, 6.404, de
15 de dezembro de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20 de dezembro
de 2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005,
8.248, de 23 de outubro de 1991, 9.648, de 27
de maio de 1998, 11.943, de 28 de maio de
2009, 9.808, de 20 de julho de 1999, 10.260, de
12 de julho de 2001, 11.096, de 13 de janeiro
de 2005, 11.180, de 23 de setembro de 2005,
11.128, de 28 de junho de 2005, 11.909, de 4
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de março de 2009, 11.371, de 28 de novembro de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010,
10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312,
de 27 de novembro de 2001, e 12.058, 13 de
outubro de 2009, e o Decreto-Lei nº 288, de 28
de fevereiro de 1967; institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de
Usinas Nucleares - RENUCLEAR; dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao Plano
Nacional de Banda Larga; altera a legislação
relativa à isenção do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante - AFRMM;
dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional
de Desenvolvimento; e dá outras providências
(proveniente da Medida Provisória nº 517, de
2010).
(Lido no Senado Federal no dia 26-052011)
Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2011
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 14, de 2011, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH; altera a Lei nº 12.101,
de 27 de novembro de 2009; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 520, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia 26-052011)
Relatora revisora: Senadora Gleisi Hoffmann
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2011
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 519, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2011, que autoriza
o Poder Executivo a doar estoques públicos
de alimentos, para assistência humanitária internacional, (proveniente da Medida Provisória
nº 519, de 2010).
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(Lido no Senado Federal no dia 26-052011)
Relatora revisora: Senadora Ana Amélia
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2011
5
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,
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.
6
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.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
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informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
8
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 592/2011)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999 (nº 731/2000, naquela
Casa), do Senador Mozarildo Cavalcanti, que
convoca plebiscito sobre a criação do Estado
do Tapajós.
Parecer favorável, sob nº 320, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Vital do Rêgo.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Quarta 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.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 639, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 639, de 2010 (nº 2.487/2010,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Uzbequistão, celebrado em Brasília,
em 28 de maio de 2009.
Parecer favorável, sob nº 304, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
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sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Blairo
Maggi.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 642, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 642, de 2010 (nº
2.488/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Uzbequistão, celebrado em Brasília, em 28 de
maio de 2009.
Parecer favorável, sob nº 305, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Blairo
Maggi.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 645, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 645, de 2010 (nº
2.645/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre a República Federativa do Brasil e
a República da Guatemala, assinado em Brasília, em 4 de abril de 2008.
Parecer favorável, sob nº 306, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora
Ana Amélia.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 646, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 646, de 2010 (nº
2.646/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Botsuana, celebrado em Gaborone, em 11 de
junho de 2009.
Parecer favorável, sob nº 307, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana
Amélia.
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14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 647, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 647, de 2010 (nº
2.720/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República das
Seicheles, celebrado em Victória, em 16 de
setembro de 2008.
Parecer favorável, sob nº 308, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana
Amélia.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de 2011 (nº
2.588/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Decisão XXXVIII/D/453, da
XXXVIII Reunião de Ministros da Organização Latino-Americana de Energia, realizada
em Medellín, Colômbia, em 30 de novembro
de 2007.
Parecer favorável, sob nº 309, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2011 (nº
2.834/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Bilateral de Serviços
Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cingapura, celebrado em Brasília, em 25 de
novembro de 2008.
Parecer favorável, sob nº 310, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
17
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 104, de 2011 (nº
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860/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e a República Argentina
sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas,
celebrado em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 311, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Ana Amélia.
18
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 548, de 2011, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2011, além
da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos (indicadores de
produtividade).
19
REQUERIMENTO Nº 549, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 549, de 2011, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 107, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (indicadores
de produtividade).
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20
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
Brasileiro, em razão da declaração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos, em 1º
de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
21
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de censura à declaração da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos, em
1º de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 26
minutos.)
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