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Ata da 95ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 9 de junho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy e dos Srs. Ciro Nogueira,
Mozarildo Cavalcanti, Casildo Maldaner e Waldemir Moka
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto, e encerra-se às 18 horas e 4 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há número regimental. Declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu o Recurso nº 4, de 2011, interposto no prazo regimental, no sentido de que seja apreciado pelo
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Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 516, de 2007,
do Senador Expedito Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da União de trasladar corpo de brasileiro
de família hipossuﬁciente falecido no exterior.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, c, do Regimento Interno.
É o seguinte o recurso:

JUNHO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 138/11-GSJPED
Brasília, 31 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a
Vossa Excelência a Ata da criação do Grupo Par
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lamentar Brasil/Venezuela e aproveito para solicitar a
sua publicação nos anais da Casa.
Na oportunidade renova a Vossa Excelência votos
de elevada estima e distinta consideração.
Cordialmente, – Senador João Pedro.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A Presidência designa o Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame, como membro titular, em substituição ao
Deputado Duarte Nogueira, e o Deputado Cesar Colnago,
como suplente, em substituição ao Deputado Otavio Leite,
para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 535, de 2011, que “Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais.
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e dá outras providências”, conforme o Ofício nº 521, de 2011, da
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
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Of. nº 521/2011/PSDB
Brasília, 8 de junho de 2011
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, como membro titular e o Deputado
Cesar Colnago, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a medida
Provisória nº 535/11, que institui o Programa de Apoio
à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento as
Atividades Produtivas Rurais; altera a Lei nº 10.836, de
9 de janeiro de 2004, e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Duarte Nogueira,
Líder do PSDB.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 241, de 2011,
do Senador Francisco Dornelles, comunicando sua impossibilidade de representar o Senado Federal na 100ª
Conferência Internacional do Trabalho, da Organização
Internacional do Trabalho – OTI, a ser realizada em Genebra, Suíça, no período de 13 a 17 de junho de 2011.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 241/2011-GSFDOR
Brasília–DF, 8 de junho de 2011
Senhor Presidente,
Tendo sido autorizado por meio do Requerimento
nº 499/11, para desempenho de missão no exterior,
no período de 13 a 17 de junho de 2011, em representação do Senado Federal na 100ª Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional
do Trabalho – OIT, a realizar-se em Genebra, Suíça,
informo que estarei, entretanto, impossibilitado de
comparecer ao evento em virtude de doenças grave
em pessoa da família.
Agradecendo a conﬁança de S.Exa, peço que
seja dispensado de integrar a representação do Senado na OIT.
Atenciosamente, – Senador Francisco Dornelles.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER N° 435, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 887, de 2007, do Senador
Renan Calheiros, que solicita ao Ministro
de Estado das Comunicações a remessa
do inteiro teor dos votos dos membros do
Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações na decisão que concedeu
anuência prévia à operação de transferência
de controle e de outorgas de empresas do
Grupo Abril para a empresa Telecomunicações de São Paulo S.A. (TELESP).
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Trata-se de requerimento apresentado pelo Senador Renan Calheiros, em agosto de 2007, com vistas a
solicitar do Ministério das Comunicações informações
sobre os motivos que levaram o Conselho Diretor da
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a
decidir favoravelmente no processo de transferência
de controle societário, ainda inconcluso, de empre-
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sas do Grupo Abril – que detinham autorizações para
prestar serviços de telecomunicações – para o Grupo
Telefônica.
Argumentou o Senador Calheiros que, pelo fato
de a legislação de telecomunicações estabelecer restrições à participação de capital estrangeiro em operações
de TV a Cabo, seria razoável esperar que a aquisição
das operações de TV por assinatura do Grupo Abril
pela empresa Telecomunicações de São Paulo S/A
(TELESP) – subsidiária do Grupo Telefônica – poderia
ser vetada pelo órgão regulador.
De acordo com relatórios disponíveis no sítio da
Anatel, a operação em tela envolve aquisições, pela
Telesp, de participações acionárias em empresas da
holding ABRILCOM, a saber:
s Comercial Cabo TV Sao Paulo S/A, concessionária
do Serviço de TV a Cabo na área de São Paulo,
Estado de São Paulo, e autorizada do Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM);
s TVA Sistema de Televisão S/A, outorgada para exploração do Serviço de Distribuição de Sinais
Multiponto Multicanal (MMDS) nas Áreas de São
Paulo e Rio de Janeiro;
s TVA Sul Parana S/A, concessionária de Serviço de
TV a Cabo nas Áreas de Curitiba e Foz do Iguaçu,
no Estado do Paraná, e Florianópolis, em Santa
Catarina, e outorgada para explorar o MMDS na
Área de Curitiba, Paraná;
s TVA Brasil Radioenlaces Ltda, outorgada para exploração do MMDS na Área de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul; e
s Camboriú Cable System de Telecomunicações Ltda,
concessionária do Serviço de TV a Cabo na Área
de Balneário Comboriú, no Estado de Santa
Catarina.
II – Análise
O art. 15 da Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995
(Lei do Cabo), estabelece que “as concessionárias de
telecomunicações somente serão autorizadas a operar serviço de TV a Cabo na hipótese de desinteresse
manifesto de empresas privadas, caracterizado pela
ausência de resposta a edital relativo a uma determinada área de prestação de serviço”.
Ademais, o incise II do art. 7° da Lei do Cabo determina que a concessão será outorgada exclusivamente
a pessoa jurídica que, além de outras restrições, tenha
pelo menos 51% do capital social com direito a vote pertencente a sociedade cujo controle pertença a brasileiros
natos ou naturalizados ha mais de dez anos.
Ha dúvidas, portanto, se uma subsidiária de um
grupo de capital majoritariamente espanhol cumpre
os requisitos legais para realizar a referida operação.
Nesse sentido, julga-se pertinente a solicitação contida
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no Requerimento nº 887, de 2007, que visa dar conhecimento ao Senado Federal da analise regulatória que
fundamentou a anuência concedida pela Anatel para a
operação de aquisição realizada pela Telefônica.
Surpreendentemente, o Conselho Diretor daquela
Agencia ainda não concluiu a análise do Ato de Concentração, documento que, de acordo com a legislação
de defesa da concorrência, deve instruir a análise da
operação que será feita pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE). Com base em pesquisa realizada eletronicamente na biblioteca da Anatel,
constatou-se que a última movimentação concreta desse processo ocorreu em meados de 2009, não tendo o
órgão regulador encaminhado o referido processo para
julgamento pelo Cade até a presente data.
Essa excessiva demora para avaliar os impactos
concorrenciais de tão expressiva operação pode ter resultado em prejuízos concretos para os consumidores
nos locais onde ocorreu a concentração.
Proponho, então, que, além dos votos dos membros do Conselho Diretor da Anatel no processo de
anuência previa, o Ministro das Comunicações remeta também cópia dos votos já proferidos por membros
desse colegiado no processo que instrui o ato de concentração decorrente da aquisição das operações de
TV por assinatura do Grupo Abril pela Telefônica.
No mais, constato que a proposição obedece as
normas constitucionais e regimentais concernentes
aos pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como ao disposto no Ato da Mesa do
Senado Federal n° 1, de 2001.
III – Voto
A luz do exposto, o voto é pela aprovação do Requerimento 887, de 2011, com a seguinte redação:
“Requeiro, nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os artigos 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro
de Estado das Comunicações, a remessa do inteiro teor
dos votos proferidos por membros do Conselho Diretor
da Agencia Nacional de Telecomunicações no âmbito
do Processo nº 53500.031770/2006, que concedeu
anuência prévia, e do Processo nº 53500.031787/2006,
referente ao Ato de Concentração das operações de reestruturação societária e transferência de controle de
empresas do Grupo Abril para a empresa Telecomunicações de São Paulo S/A e Abril Comunicações S/A”.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA AO PROCESSADO
PELA SECRETARIA- GERAL DA MESA
LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo
e da outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Capítulo II
Da Competência
....................................................................................
Art. 7º A concessão para o serviço de TV a Cabo
será dada exclusivamente à pessoa jurídica de direito
privado que tenha como atividade principal a prestação deste serviço e que tenha:
....................................................................................
II – pelo menos cinquenta e um por cento do capital
social, com direito a voto, pertencente a brasileiros natos
ou naturalizados há mais de dez anos ou a sociedade
sediada no País, cujo controle pertença a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos.
....................................................................................
Art. 15. As concessionárias de telecomunicações somente serão autorizadas a operar serviço de
TV a Cabo na hipótese de desinteresse manifesto de
empresas privadas, caracterizado pela ausência de
resposta a edital relativo a uma determinada área de
prestação de serviço.
Brasília, 6 de janeiro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Sérgio Motta.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9-1-1995

PARECER Nº 436, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.372, de 2009, que requer,
nos termos art. 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o art.
50 da Constituição Federal, sejam prestadas
informações pelo Sr. Ministro da Justiça,
Luiz Paulo Barreto, sobre as ações e medidas tomadas pelo Governo brasileiro em
relação aos fatos mencionados na revista
Veja, edição nº 2.133, e jornal Folha de Boa
Vista do dia 6-10-2009, relativos ao sequestro do empresário e cidadão Vicente Aguiar
Vieira, em território venezuelano.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
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I – Relatório
Vem a esta Comissão o Requerimento nº 1.372,
de 2009, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti,
com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos
termos do art. 216, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, no qual solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça, quanto a matérias veiculadas em órgãos
de imprensa que dão notícia de eventual sequestro de
cidadão brasileiro em território venezuelano.
II – Análise
Em sua justiﬁcação, o Senador Mozarildo Cavalcanti pondera que o possível sequestro da autoridade
nacional em território estrangeiro é motivo de preocupação para toda a sociedade. Nesse sentido, solicita
as autoridades competentes do Poder Executivo informações sobre as medidas tomadas pelo Governo em
relação aos fatos denunciados.
É digna de nota a preocupação do Senador. Mais
do que mero ato de cortesia, a assistência a nacionais no
exterior é um dever do Estado. Nessa ordem de ideias, o
Governo tem acompanhado muito proximamente questões
que atinjam a comunidade de brasileiros no exterior.
Em relação às matérias apontadas, havia, no
momento de sua divulgação, incerteza sobre a nacionalidade e a eventual motivação política do suposto
sequestro. Passados quinze meses dos fatos noticiados, o assunto não mereceu desdobramentos.
Assim, parece-nos que o Requerimento nº 1.372,
de 2009, perdeu a oportunidade.
III – Voto
Ante o exposto, nosso voto é pelo arquivamento
do Requerimento nº 1.372.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

Sexta-feira 10

7

22737

brasileiro em relação aos fatos mencionados
na revista Veja, edição n° 2.133 e jornal Folha
de Boa Vista do dia 6-10-2009, relativos ao
sequestro do empresário e cidadão Vicente
Aguiar Vieira em território venezuelano.
Relator: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Vem a esta Comissão, com base no art. 50, § 2°,
da Constituição Federal,e nos termos do art. 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou o
Requerimento n° 1.373, de 2009, no qual solicita informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores
quanto a matérias veiculadas em órgãos de imprensa que dão notícia de eventual sequestro de cidadão
brasileiro em território venezuelano.
II – Análise
Em sua justiﬁcação, o Senador Augusto Botelho pondera que o possível sequestro do súdito nacional em território
estrangeiro é motivo de preocupação para toda a sociedade. Nesse sentido, solicita às autoridades competentes do
Poder Executivo informações sobre as medidas tomadas
pelo Governo em relação aos fatos denunciados.
É digna de nota a preocupação do Senhor Senador.
Mais do que mero ato de cortesia, a assistência a nacionais
no exterior é um dever do Estado. Nessa ordem de ideias, o
Governo tem acompanhado muito proximamente questões
que atinjam a comunidade de brasileiros no exterior.
Em relação às matérias assinaladas, havia, no
momento de sua divulgação, incerteza mesmo sobre
a nacionalidade e a eventual motivação política do
suposto sequestro. Passados quinze meses dos fatos
noticiados, o assunto não mereceu desdobramentos.
Assim, parece-nos que o Requerimento n° 1.373,
de 2009, perdeu a oportunidade.
III – Voto
Ante o exposto, nosso voto é pelo arquivamento
do Requerimento nº 1.373.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

PARECER Nº 437, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.373, de 2009, que requer,
nos termos art. 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o art.
50 da Constituição Federal, sejam prestadas
informações pelo Sr. Ministro das Relações
Exteriores, Embaixador Celso Amorim, sobre
as ações e medidas tomadas pelo Governo
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PARECER Nº 438, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 720, de 2010, da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que solicita informações
ao Ministro de Estado das Comunicações
acerca de decisão adotada pelo Conselho
Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações em sua 564a reunião, com relação
à outorga do serviço de TV a Cabo.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Senador Antonio Carlos Júnior submeteu à
consideração da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (CCT) o Requerimento de Informações nº 19, de 2010, que solicita
seja encaminhado ao Ministro de Estado das Comunicações pedido de informações sobre alterações nos
procedimentos de outorga do serviço de TV a Cabo
aprovadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
Adotado pela Comissão, o Requerimento tomou
o nº 720, de 2010, e encontra-se sob exame desta
Comissão Diretora.
Relata o Senador Antônio Carlos Júnior que, por
ocasião de sua 564a Reunião Ordinária, ocorrida em 20 de
maio de 2010, o Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) decidiu alterar normas que
vinham norteando, há quase quinze anos, a organização
do mercado de serviços de TV a cabo no País.
De fato, por meio do Despacho nº 3.911/2010CD, aquele colegiado suspendeu a eﬁcácia de portarias ministeriais que estabeleciam o planejamento
de outorgas para o referido serviço de telecomunicações, inclusive no que tange ao número máximo de
prestadoras por área de serviço. Com essa decisão,
determinaram não haver mais limite ao número de
concessões a serem outorgadas nas diversas áreas
de prestação, conforme estabelecia a Portaria nº 399,
de 18 de agosto de 1997.
Além disso, os diretores da Agência determinaram
à área técnica competente que voltasse a processar
todos os pedidos de outorga para o serviço de TV a
cabo, entendendo que a ausência de limite ao número
de outorgas implica a inexigibilidade de licitação para
seleção dos interessados.
Por ﬁm determinou a Anatel que fossem cobrados apenas os custos administrativos para processamento e expedição da concessão do serviço, no valor
de nove mil reais.
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Entende o autor do requerimento original que,
para subsidiar a análise de mérito pelo Senado Federal das referidas decisões da Anatel, seria necessário
esclarecer os seguintes aspectos:
1) A Anatel respeitará o que determina o art. 212 Ida
Lei Geral de Telecomunicações, segundo o qual
o “serviço de TV a Cabo, inclusive quanto aos
atos, condições e procedimentos de outorga,
continuará regido pela Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995” (Lei do Cabo)?
2) A Anatel respeitará o que determina o art. 15 da
Lei do Cabo, a teor do qual as concessionárias
de telecomunicações somente serão autorizadas
a operar os serviços de TV a Cabo na hipótese
de manifesto desinteresse de empresas privadas, caracterizado pela ausência de resposta a
edital relativo a uma determinada área de prestação?
3) Que medidas a Anatel adotará no sentido de que estejam asseguradas condições justas e isonômicas
para utilização da infraestrutura das empresas de telefonia na prestação de serviços de TV a Cabo?
II – Análise
Baseados em pareceres da Superintendência
de Comunicação de Massa e da Procuradoria Federal Especializada da Anatel, os conselheiros do órgão
regulador das telecomunicações decidiram, por maioria, acolher a interpretação jurídica de que o regime
de concessões de TV a Cabo deve ser regulado pelos
arts. 131 a 144 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997
(Lei Geral de Telecomunicações – LGT), aplicável aos
serviços prestados em regime privado.
Deixaram de reconhecer a existência de um regime jurídico especíﬁco para o serviço de TV a Cabo,
deﬁnido pela Lei nº 8.977, de 1995 (Lei do Cabo).
Embora juridicamente plausível, essa tese pode ser
questionada por aqueles que entendem que o art.
212 da LGT, ao explicitamente manter a Lei do Cabo
na regência do referido serviço, exige que a Anatel
reconheça a existência de um regime complementar
àqueles previstos na LGT.
Art. 212. O serviço de TV a Cabo, inclusive quanto aos atos, condições e procedimentos
de outorga, continuará regido pela Lei nº 8.977,
de 6 de janeiro de 1995, ﬁcando transferidas
à Agência as competências atribuídas pela
referida Lei ao Poder Executivo.
Nesse sentido, ainda que a Anatel tenha plenos
poderes para alterar ou suspender a eﬁcácia de qualquer instrumento normativo infralegal que discipline
condições e procedimentos para outorga das con-
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cessões de TV a cabo, não pode ignorar a aplicação
dos arts. 11 a 15 da Lei do Cabo e a vigência do atual regulamento do serviço, aprovado pelo Decreto nº
2.206, de 1997.
É inegável que a oferta de qualquer modalidade de TV por assinatura depende necessariamente
da utilização de recursos escassos, sejam canais do
espectro eletromagnético, sejam os postes, dutos e
demais meios que permitem, no caso da TV a Cabo,
a passagem dos cabos de transmissão e distribuição
dos sinais. Sendo assim, a seleção de interessados
não pode prescindir de um procedimento licitatório,
como deseja a Anatel, ao concluir, equivocadamente,
que a mera suspensão da barreira regulatória imposta
pela Portaria nº 399, de 1997, tem o condão de permitir
acesso irrestrito a esse mercado.
Quais serão, então, os novos critérios para outorga do serviço aos interessados? Como serão aplicados os conceitos de compartilhamento de recursos
previstos na Lei do Cabo? São exatamente essas as
questões levantadas pelo Senador Antonio Carlos Júnior e referendadas pela CCT que chegam ao exame
da Mesa do Senado Federal.
Além de pertinente no mérito, a proposição em
análise não fere quaisquer dispositivos constitucionais
e regimentais que disciplinam os pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo, razão pela
qual recomendamos sua aprovação.
III – Voto
À luz do exposto, o voto é pela aprovação do Requerimento nº 720, de 2010.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA AO PROCESSADO
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e
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outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Capítulo II
Da Autorização de Serviço de Telecomunicações
Seção I
Da obtenção
Art. 131. A exploração de serviço no regime privado dependerá de prévia autorização da Agência,
que acarretará direito de uso das radiofrequências
necessárias.
§ 1º Autorização de serviço de telecomunicações
é o ato administrativo vinculado que faculta a exploração, no regime privado, de modalidade de serviço de
telecomunicações, quando preenchidas as condições
objetivas e subjetivas necessárias.
§ 2º A Agência deﬁnirá os casos que independerão de autorização.
§ 3º A prestadora de serviço que independa de
autorização comunicará previamente à Agência o início de suas atividades, salvo nos casos previstos nas
normas correspondentes.
§ 4º A eﬁcácia da autorização dependerá da publicação de extrato no Diário Oﬁcial da União.
Art. 132. São condições objetivas para obtenção
de autorização de serviço:
I – disponibilidade de radiofrequência necessária,
no caso de serviços que a utilizem;
II – apresentação de projeto viável tecnicamente
e compatível com as normas aplicáveis.
Art. 133. São condições subjetivas para obtenção de autorização de serviço de interesse coletivo
pela empresa:
I – estar constituída segundo as leis brasileiras,
com sede e administração no País;
II – não estar proibida de licitar ou contratar com
o Poder Público, não ter sido declarada inidônea ou
não ter sido punida, nos dois anos anteriores, com a
decretação da caducidade de concessão, permissão
ou autorização de serviço de telecomunicações, ou da
caducidade de direito de uso de radiofrequência;
III – dispor de qualiﬁcação técnica para bem
prestar o serviço, capacidade econômico-ﬁnanceira,
regularidade ﬁscal e estar em situação regular com a
Seguridade Social;
IV – não ser, na mesma região, localidade ou
área, encarregada de prestar a mesma modalidade
de serviço.

10

22740

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 134. A Agência disporá sobre as condições
subjetivas para obtenção de autorização de serviço
de interesse restrito.
Art. 135. A Agência poderá, excepcionalmente, em face de relevantes razões de caráter coletivo,
condicionar a expedição de autorização à aceitação,
pelo interessado, de compromissos de interesse da
coletividade.
Parágrafo único. Os compromissos a que se refere o caput serão objeto de regulamentação, pela
Agência, observados os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e igualdade.
Art. 136. Não haverá limite ao número de autorizações de serviço, salvo em caso de impossibilidade
técnica ou, excepcionalmente, quando o excesso de
competidores puder comprometer a prestação de uma
modalidade de serviço de interesse coletivo.
§ 1º A Agência determinará as regiões, localidades ou áreas abrangidas pela limitação e disporá
sobre a possibilidade de a prestadora atuar em mais
de uma delas.
§ 2º As prestadoras serão selecionadas mediante procedimento licitatório, na forma estabelecida nos
arts. 88 a 92, sujeitando-se a transferência da autorização às mesmas condições estabelecidas no art.
98 desta lei.
§ 3º Dos vencedores da licitação será exigida
contrapartida proporcional à vantagem econômica que
usufruírem, na forma de compromissos de interesse
dos usuários.
Art. 137. O descumprimento de condições ou de
compromissos assumidos, associados à autorização,
sujeitará a prestadora às sanções de multa, suspensão
temporária ou caducidade.
Seção II
Da extinção
Art. 138. A autorização de serviço de telecomunicações não terá sua vigência sujeita a termo ﬁnal,
extinguindo-se somente por cassação, caducidade,
decaimento, renúncia ou anulação.
Art. 139. Quando houver perda das condições
indispensáveis à expedição ou manutenção da autorização, a Agência poderá extingui-la mediante ato
de cassação.
Parágrafo único. Importará cassação da autorização do serviço a extinção da autorização de uso da
radiofrequência respectiva.
Art. 140. Em caso de prática de infrações graves,
de transferência irregular da autorização ou de descumprimento reiterado de compromissos assumidos,
a Agência poderá extinguir a autorização decretandolhe a caducidade.
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Art. 141. O decaimento será decretado pela Agência, por ato administrativo, se, em face de razões de
excepcional relevância pública, as normas vierem a
vedar o tipo de atividade objeto da autorização ou a
suprimir a exploração no regime privado.
§ 1° A edição das normas de que trata o caput
não justiﬁcará o decaimento senão quando a preservação das autorizações já expedidas for efetivamente
incompatível com o interesse público.
§ 2° Decretado o decaimento, a prestadora terá o
direito de manter suas próprias atividades regulares por
prazo mínimo de cinco anos, salvo desapropriação.
Art. 142. Renúncia é o ato formal unilateral, irrevogável e irretratável, pelo qual a prestadora manifesta
seu desinteresse pela autorização.
Parágrafo único. A renúncia não será causa para
punição do autorizado, nem o desonerará de suas obrigações com terceiros.
Art. 143. A anulação da autorização será decretada, judicial ou administrativamente, em caso de irregularidade insanável do ato que a expediu.
Art. 144. A extinção da autorização mediante
ato administrativo dependerá de procedimento prévio, garantidos o contraditório e a ampla defesa do
interessado.
(...)
Art. 212. O serviço de TV a Cabo, inclusive quanto aos atos, condições e procedimentos de outorga,
continuará regido pela Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de
1995, ﬁcando transferidas à Agência as competências
atribuídas pela referida Lei ao Poder Executivo.
(...)
Brasília, 16 de julho de 1997; 176° da Independência e 109° da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Iris Resende – Antonio Kandir –
Sergio Motta – Cláudia Maria Costin
LEI N° 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da
Emenda Constitucional n° 8, de 1995.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(...)
Da Outorga
Art. 11. O início do processo de outorga de concessão para o serviço de TV a Cabo dar-se-á por
iniciativa do Poder Executivo ou a requerimento do
interessado.
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Art. 12. Reconhecida a conveniência e a oportunidade de implantação do serviço de TV a Cabo pretendido, será publicado edital convidando os interessados
a apresentar suas propostas, na forma determinada
em regulamento.
Art. 13. O processo de decisão sobre outorgas
para o serviço de TV a Cabo será deﬁnido em norma
do Poder Executivo, que incluirá:
I – deﬁnição de documentos e prazos que permitam a avaliação técnica das propostas apresentadas
pelos interessados;
II – critérios que permitam a seleção entre varias
propostas apresentadas;
III – critérios para avaliar a adequação da amplitude da área de prestação do serviço, considerando a
viabilidade econômica do empreendimento e a compatibilidade com o interesse público;
IV – um roteiro técnico para implementação de
Audiência dos interessados de forma a permitir comparação equitativa e isenta das propostas.
Art. 14. As concessões para exploração do serviço de TV a Cabo não terão caráter de exclusividade
em nenhuma área de prestação do serviço.
Art. 15. As concessionárias de telecomunicações somente serão autorizadas a operar serviço de
TV a Cabo na hipótese de desinteresse manifesto de
empresas privadas, caracterizado pela ausência de
resposta a edital relativo a uma determinada área de
prestação de serviço.
(...)
Brasília, 6 de janeiro de 1995; 174° da Independência e 107° da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta.
DECRETO N° 2.206, DE 14 DE ABRIL DE 1997
Aprova o Regulamento do Serviço de
TV a Cabo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.977, de 6
de janeiro de 1995,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento de Serviço
de TV a Cabo, que com este baixa.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 1.718, de 28 de
novembro de 1995.
Brasília, 14 de abril de 1997; 176º da Independência e 109° da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Sérgio Motta.
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PORTARIA N° 399, DE 18 DE AGOSTO DE 1997
(...)
Art. 1° Republicar, anexo a esta Portaria, o planejamento da implantação dos Serviços de TV a Cabo e
de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS).
– Sérgio Motta
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
DESPACHO Nº 3.911/2010-CD
Em 20 de maio de 2010
PROCESSO N° 53500.028086/2006
O Conselho Diretor da Agencia Nacional de Telecomunicações, no uso de sues atribuições legais, regulamentares e regimentais, analisando o Ato de Concentração no 53500.028086/2006, apresentado por DR Empresa de Distribuição e Recepção de TV Ltda., CNPJ/MF n°
93.088.342/0001-96, e por Antenas Comunitárias Brasileiras Ltda., CNPJ/MF n° 79.375.606/0001-61, pelas razões
e fundamentos constantes na Análise nº 361/2010-GCJR,
de 14 de maio de 2010, aprovada na Reunião do Conselho
Diretor nº 564, realizada em 20 de maio de 2010;
Resolve:
I) Suspender a eﬁcácia das Portarias MC no 399/97
e n° 388/97 e da alínea b do item 3.1 da Norma MC n°
13/96-REV/97 até a decisão ﬁnal do Conselho Diretor
nos autos do Processo n° 53500.000834/2004;
II) Determinar que a Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa comece a processar
imediatamente todos os pedidos de outorga de serviço de TV a cabo, devendo enviar ao Conselho Diretor
relatórios trimestrais sobre o andamento dos pedidos,
bem como observar as seguintes diretrizes:
a. O processamento dos pedidos de outorga
deve ser feito por inexigibilidade de licitação, já que
não deve considerar qualquer limitação ao numero de
prestadoras em cada área;
b. O processamento dos pedidos deve considerar
como preço das outorgas de TV a cabo tão somente
o custo administrativo da Agencia, tal como as autorizações de STFC e de SCM.
III) Determinar que, como medida de preservação
da segurança jurídica das requerentes de outorgas de TV
a cabo, os requerimentos de outorga a serem processados pela Superintendência de Serviços de Comunicação
de Massa só devem ser deliberados em deﬁnitivo pelo
Conselho Diretor após a decisão ﬁnal a ser tomada nos
autos do Processo n° 53500.000834/2004;
IV) Encaminhar o presente ato de concentração
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
com sugestão de aprovação da operação com restrições. – Ronaldo Mota Sardenberg, Presidente do
Conselho.
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PARECER N° 439, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 761, de 2010, da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que solicita informações
ao Ministro de Estado das Comunicações
acerca de fatos e denúncias associados à
gestão da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos – ECT.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Senador Antonio Carlos Júnior submeteu à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) o Requerimento n° 21, de
2010, com vistas a solicitar informações ao Ministro de
Estado das Comunicações acerca de fatos e denúncias que evidenciariam uma crise operacional a afetar
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
Aprovado pela Comissão, em 4 de agosto de
2010, a proposição tomou o n° 761, de 2010, e encontra-se sob exame desta Comissão Diretora. Solicita
o requerimento que sejam esclarecidas as seguintes
questões:
1) estágio real de degradação dos serviços da empresa, tendo em conta o aumento do número de
reclamações e a perda de arrecadação;
2) denúncia de manipulação de relatórios da empresa,
que encobririam o mau desempenho da ECT em
relação aos seus concorrentes no Brasil;
3) existência de documentos que teriam sido assinados
por diretores regionais da empresa, acusando a
direção nacional da entidade pela deterioração
dos serviços;
4) natureza dos motivos que levaram a demissão do
então diretor de operações da ECT, Sr. Marco
Antonio Marques de Oliveira;
5) existência de intervenção ilegal do Governo na
gestão da empresa.
II – Análise
Baseada em informações veiculadas pela imprensa à época em que foi apresentado o requerimento pelo
Senador Antônio Carlos Júnior, a CCT resolveu aprovar
pedido de informações ao Ministro das Comunicações
sobre uma suposta crise operacional na ECT.
A natureza política – e não técnica – das questões formuladas e aprovadas pela comissão temática
se explica pelo fato de o requerimento ter sido apresentado durante o período de eleições presidenciais.
Embora relevantes, não ensejam uma análise acurada
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e objetiva das causas dessa suposta degradação do
serviço oferecido pelos Correios.
O debate sobre o tema continua pertinente, contudo, tendo em vista que, em 23 de março de 2011, o
plenário do Senado Federal aprovou projeto de lei de
conversão que dobrou o prazo de que dispunha a ECT
para celebrar os contratos de franquia postal, nos termos da Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008. Permanecem em cena, portanto, indícios de falhas na gestão
operacional da ECT que suscitam o acompanhamento
e a ﬁscalização por parte desta Casa.
Proponho, então, que sejam reformuladas as
questões aprovadas na CCT, de forma a tornar a consulta ao Ministro das Comunicações apta a identiﬁcar
os reais problemas enfrentados pela área operacional
dos Correios.
Além de pertinente no mérito, a proposição em
análise não fere quaisquer dispositivos constitucionais
e regimentais que disciplinam os pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo, razão pela
qual recomendamos sua aprovação.
III – Voto
À luz do exposto, o voto é pela aprovação do Requerimento n° 761, de 2010, com a seguinte redação:
“Requeiro ao Ministro de Estado das Comunicações, nos termos do art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, combinado com os artigos 216, I, e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, o envio de informações que
descrevam os problemas operacionais enfrentados pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos nos últimos 24 meses, comprovadas por meio de relatórios que tenham sido
elaborados ou submetidos à direção nacional
da empresa.”
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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PARECER Nº 440, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 875, de 2010, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que
solicita informações ao Ministro de Estado
da Educação sobre providências adotadas
pelo Ministério da Educação diante dos
problemas enfrentados pela Universidade
Luterana do Brasil (ULBRA).
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
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licitadas devem ater-se ao objeto do pedido, mantendo
com ele um vínculo estreito e direto (art. 1°, § 2°).
De pronto, o requerimento atende plenamente a
esses requisitos constitucionais e regimentais. Da mesma forma, o pedido envolve matéria sujeita à competência ﬁscalizadora do Senado Federal, demandando
esclarecimentos que remanescem oportunos.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO do Requerimento n° 875, de 2010.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE)
do Senado Federal requer sejam solicitadas ao Senhor
Ministro de Estado da Educação informações sobre as
medidas adotadas pelo Ministério da Educação (NEC),
com vistas à regularização da situação acadêmica e
ﬁnanceira da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA),
com foco nos seguintes aspectos:
1) Providências tomadas pelo MEC em face dos problemas da Ulbra e situação atual do processo de
saneamento ﬁnanceiro da instituição;
2) circunstâncias em que o MEC teve ciência do acordo entre a Ulbra e a Escola Global de Educação Avançada (EGEA) para o desenvolvimento
de ações de educação a distância; e eventuais
medidas adotadas pelo Ministério em face da
ruptura desse acordo e dos problemas causados a alunos, professores e demais empregados da Egea.
Para clariﬁcar e justiﬁcar as questões, o pedido é
instruído com breve arrazoado alusivo à evolução dos
problemas ﬁnanceiros da Ulbra, os quais, ante eventual omissão do MEC, poderiam redundar em sérios
prejuízos aos estudantes vinculados à Egea.
A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.

PARECER N° 441, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 308, de 2011, do Senador
Armando Monteiro, pelo qual solicita ao Ministro de Estado da Fazenda informações
atualizadas sobre os valores das receitas
brutas e do número de empresas, por faixa
de enquadramento e por Estados (inclusive
o Distrito Federal), dos optantes do Simples Nacional.
Relator: Senador Ciro Nogueira

II – Análise

I – Relatório

De acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, as Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal podem encaminhar pedidos escritos
de informações a Ministros de Estado. Por sua vez, o
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), em seu
art. 216, I, admite requerimentos de informações para
o esclarecimento de qualquer assunto atinente à competência ﬁscalizadora desta Casa Legislativa. Neste
caso, são vedados os requerimentos que envolvam
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem
se dirijam (art. 216, II).
Finalmente, o Ato da Mesa n° 1, de 2001, que
regulamenta o Risf, determina que as informações so-

Pelo presente Requerimento, o Senhor Senador
Armando Monteiro solicita ao Presidente do Senado
Federal o envio de pedido de informações ao Ministro
de Estado da Fazenda indagando sobre o valor das
receitas e o número de empresas, por faixa de enquadramento e por Estados (inclusive o Distrito Federal),
aplicável às microempresas, às empresas de pequeno
porte e aos microempreendedores individuais.
O pedido é fundamentado no art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal.
A justiﬁcação do requerimento explica que, ante a
controvérsia acerca da necessidade, ou não, de se reajustar os limites de enquadramento do Regime Especial
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Uniﬁcado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), se torna imprescindível
a obtenção de informações precisas sobre a matéria,
a ﬁm de subsidiar a atuação parlamentar.
II – Análise
O Requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Fazenda conforme prevê o § 2° do art. 50 da Constituição, que é claro ao facultar às Mesas de ambas
as Casas do Congresso Nacional o envio de pedidos
de informações a ministros de estado ou a quaisquer
titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República.
Por não conter pedido de providência, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da
autoridade a que é dirigida, o requerimento atende ao
inciso II do art. 216 do RISF.
Além disso, a matéria sobre a qual versa o pedido – informações detalhadas sobre o desempenho
do Simples Nacional – diz respeito a assunto ora submetido à apreciação do Senado Federal.
III – Voto
Ante o exposto, votamos pela aprovação do Requerimento n° 308, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

PARECER Nº 442, DE 2011
Da Comissão Diretora, sobre o Requerimento n° 349, de 2011, do Senador Itamar
Franco e Outros, que requerem, nos termos regimentais e da Resolução n° 84 do
Senado Federal, de 1996, seja submetida
à Mesa Diretora proposta de inserção da
biograﬁa e obra do ex-Senador por Minas
Gerais e ex-Vice-Presidente da República
José Alencar na coleção “Grandes Vultos
que Honraram O Senado”.
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Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Por meio do Requerimento n° 349, de 2011, o
Senador Itamar Franco e outros Senhores Senadores
requerem, nos termos regimentais e da Resolução do
Senado Federal n° 84, de 1996, seja feita a inserção
da biograﬁa e obra do ex-Senador por Minas Gerais
e ex-Vice-Presidente da República, José Alencar, na
coleção “Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
Como justiﬁcação, os autores do requerimento
ressaltam o exemplo de vida e de homem público que
foi José Alencar.
II – Análise
Nos termos do art. 2° da Resolução n° 84, de
1996, os homenageados na Coleção “Grandes Vultos
que Honraram o Senado” serão escolhidos mediante proposta de qualquer um dos membros do Senado Federal e decisão da maioria dos integrantes da
Mesa. Tal honraria será conferida a, no máximo, três
ex-Senadores em cada ano, a ﬁm de preservar seu
caráter de distinção.
Segundo o que dispõe o art. 1° da Resolução n°
84, de 1996, a coleção intitulada “Grandes Vultos que
Honraram o Senado” destina-se a homenagear exSenadores que tenham-se destacado como personalidades marcantes da nossa história cultural, política
e parlamentar.
Um dos requisitos básicos é que a publicação da
obra seja realizada post mortem, como homenagem
e agradecimento do Senado Federal ao parlamentar
pelo esforço dispensado em favor da Democracia e,
particularmente, do Poder Legislativo.
Ao examinar a biograﬁa e atuação como homem
público do ex-Senador e ex-Vice-Presidente da Republica José Alencar, não há como deixar de reconhecer
a importância de sua ﬁgura na história do Brasil.
Nascido em 17 de outubro de 1931, no Município
de Muriaé, Estado de Minas Gerais, José Alencar Gomes da Silva, ﬁlho de uma família humilde, tornou-se
um dos maiores empresários do ramo têxtil do País.
Foi, entre outros, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, do Serviço Social da
indústria (SESI), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), além de Vice-Presidente da
Confederação Nacional da Indústria.
Em 1994, José Alencar começa sua vida política
candidatando-se para o governo do Estado de Minas
Gerais; em 1998, elege-se Senador da República. No
Senado Federal, o Senador José Alencar foi presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura e
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membro das Comissões de Assuntos Econômicos e
de Assuntos Sociais.
Em 2002, na chapa do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, José Alencar elege-se Vice-Presidente
da República, sendo reeleito em 2006. No período
entre 2004 e 2006 ele acumulou o cargo de Vice-Presidente da República com o de Ministro da Defesa.
Como Vice-Presidente, José Alencar destacou-se por
se manter ﬁel às suas opiniões, mesmo quando divergentes das posições oﬁciais defendidas pelo governo
ao qual pertencia.
Já possuindo um delicado histórico médico, ele
desenvolveu, em 2000, um câncer na região abdominal
que o levou a diversas cirurgias e tratamentos difíceis
e dolorosos. Entretanto, apesar de tudo, consciente da
sua responsabilidade como homem público, fez questão de tornar pública a sua luta pela saúde e pela vida.
Não deixou de trabalhar, mesmo durante os períodos
em que tinha de permanecer internado em um hospital.
Com seu despojamento, sua perseverança e otimismo, tornou-se exemplo de vida e de força para muitos
que enfrentavam diﬁculdades semelhantes. Após sua
morte, em 29 de março de 2011, José Alencar Gomes
da Silva torna-se, para muitos brasileiros, o “Eterno
Vice-Presidente do Brasil”.
Sendo assim, não se pode negar o mérito do
requerimento em análise, ao propor a inserção da
biograﬁa de José Alencar na coleção “Grandes Vultos
que Honraram o Senado”.
No que tange aos aspectos constitucionais e regimentais, não há reparos a fazer ao Requerimento
n° 349, de 2011.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 349, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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PARECER Nº 443, DE 2011
Da Comissão Diretora, sobre o Requerimento n° 350, de 2011, do Senador Itamar
Franco e Outros, que requerem, nos termos regimentais e da Resolução n° 84 do
Senado Federal, de 1996, seja submetida
à Mesa Diretora proposta de inserção da
biograﬁa e obra do ex-Senador por Minas
Gerais Eliseu Resende na coleção “Grandes
Vultos que Honraram o Senado”.
Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Por meio do Requerimento n° 350, de 2011, o
Senador Itamar Franco e outros Senhores Senadores
requerem, nos termos regimentais e da Resolução do
Senado Federal n° 84, de 1996, seja feita a inserção
da biograﬁa e obra do ex-Senador, por Minas Gerais,
Eliseu Resende, na coleção “Grandes Vultos que
Honraram o Senado”.
Como justiﬁcação, os autores do requerimento
ressaltam o excelente desempenho e a profícua trajetória do Senador Eliseu Resende no Senado Federal,
e a sua importância para o Estado de Minas Gerais e
para o Brasil.
II – Análise
Nos termos do art. 2° da Resolução n° 84, de
1996, os homenageados na Coleção “Grandes Vultos
que Honraram o Senado” serão escolhidos mediante proposta de qualquer um dos membros do Senado Federal e decisão da maioria dos integrantes da
Mesa. Tal honraria será conferida a, no máximo, três
ex-Senadores em cada ano, a ﬁm de preservar seu
caráter de distinção.
Segundo o que dispõe o art. 1° da Resolução n°
84, de 1996, a coleção intitulada “Grandes Vultos que
Honraram o Senado” destina-se a homenagear exSenadores que tenham-se destacado como personalidades marcantes da nossa história cultural, política
e parlamentar.
Um dos requisitos básicos é que a publicação da
obra seja realizada post mortem, como homenagem
e agradecimento do Senado Federal ao parlamentar,
pelo esforço dispensado em favor da democracia e,
particularmente, do Poder Legislativo.
Sem dúvida, a vida e a trajetória política do Senador Eliseu Resende contribuíram para o enriquecimento da memória de nosso País e, em especial, para
a história desta Casa.
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Nascido em 7 de fevereiro de 1929, no Município
de Oliveira, Estado de Minas Gerais, Eliseu Resende
graduou-se em engenharia civil pela Universidade
Federal de Minas Gerais, da qual se tornou professor.
Mestre e doutor pela Universidade de Nova Iorque, ele
recebeu diversos prêmios e trabalhou em pesquisa para
a Marinha dos Estados Unidos da América.
No Brasil, Eliseu Resende atuou em diversos
órgãos ligados a engenharia, transportes, energia e
infraestrutura. Entre outros órgãos, ele dirigiu o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER
(1967/1974), foi presidente de FURNAS – Centrais
Elétricas S/A (1990/1992), e da ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras (1992). Foi, ainda, Ministro
dos Transportes (1979/1982) e Ministro da Fazenda
(1993).
Como parlamentar, Eliseu Resende elegeu-se
Deputado Federal por três mandatos consecutivos, de
1995 a 2006. Foi autor de diversas leis importantes,
tais como: a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, que
ﬂexibiliza o monopólio do petróleo, reestrutura a Petrobras, cria o Conselho Nacional de Política Energética e
a Agência Nacional do Petróleo; a Lei n° 9.984, de 17
de julho de 2001, que estabelece o Sistema Nacional
de Recursos Hídricos e cria a Agência Nacional de
Águas – ANA; e a Lei n° 10.233, de 5 de julho de 2001,
que reestrutura o setor federal de transportes, cria o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a
Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
Em 2006, Eliseu Resende foi eleito Senador da
República, para o mandato 2007-2014, com mais de
cinco milhões de votos, representando mais de 60%
dos votos válidos. No Senado Federal, o Senador Eliseu
Resende foi Vice-Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos e membro, entre outras, das Comissões
de Serviço de Infraestrutura, de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle. Com a sua
morte, em janeiro de 2011, o Senador Eliseu Resende
deixa uma lacuna sentida por seus pares no Senado
Federal, diante da perda de um de seus membros mais
atuantes e respeitados.
Dessa forma, é sem dúvida justo e meritório o
requerimento ora em análise, ao propor a inserção
da biograﬁa do Senador Eliseu Resende na coleção
“Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
No que tange aos aspectos de constitucionalidade e de regimentalidade, não há reparos a fazer ao
Requerimento n° 350, de 2011.
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III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 350, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

PARECER Nº 444, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 352, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento informações sobre a realização de concurso público nos
últimos quatro anos e no ano de 2011 e,
ainda, sobre o preenchimento de cargos e
outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento n° 352, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de
informações atinentes a realização de concurso público
nos últimos quatro anos, nomeações dos aprovados,
quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores
aposentados nos últimos quatro anos e que deverão
se aposentar no decorrer de 2011 e consequências
administrativas em decorrência da suspensão das
nomeações dos concursados no decorrer do ano de
2011 no âmbito desse Ministério e de suas entidades
vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista a Portaria n° 39, de 2011, da Ministra de Estado do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização, de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
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aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos Órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe a Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
0 requerimento atende ao disposto no § 2° do art.
50 da Constituição Federal, que trata de pedidos escritos de informação a Ministros de Estado, e tem por
escopo atos do Poder Executivo que se submetem a
ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista
a competência exclusiva do Congresso Nacional estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em atendimento ao disposto no § 1° do art. 1° do Ato da Mesa
n° 1, de 2001, que disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 352, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações
foram publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 445, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 353, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado do Esporte
informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento n° 353,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
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para que seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado do Esporte pedido de informações atinentes
a realização de concurso público nos últimos quatro
anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados nos
últimos quatro anos e que deverão se aposentar no
decorrer de 2011 e consequências administrativas em
decorrência da suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse
Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em
vista a Portaria n° 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de março do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe a Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem
ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista
a competência exclusiva do Congresso Nacional estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
do Esporte, em atendimento ao disposto no § 1° do
art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
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n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 353, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações
foram publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicio-
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nada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 446, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 354, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pela Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informações sobre a realização de concurso público
nos últimos quatro anos e no ano de 2011
e, ainda, sobre o preenchimento de cargos
e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento n° 354, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado à Senhora Ministra de Estado
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pedido de informações atinentes a realização de concurso público nos últimos quatro anos, nomeações dos
aprovados, quantitativo de cargos ocupados e vagos,
servidores aposentados nos últimos quatro anos e que
deverão se aposentar no decorrer de 2011 e consequências administrativas em decorrência da suspensão
das nomeações dos concursados no decorrer do ano
de 2011 no âmbito desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista a Portaria n° 39, de 2011, da Ministra de Estado do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
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II – Análise
Cabe a Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem
ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista
a competência exclusiva do Congresso Nacional estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido à Ministra de Estado
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em
atendimento ao disposto no § 1° do art. 1° do Ato da
Mesa n° 1, de 2001, que disciplina o requerimento de
informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa nº 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 354, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações
foram publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 447, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 355, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado da Educação
informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento nº 355, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
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que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
da Educação pedido de informações atinentes à realização de concurso público nos últimos quatro anos,
nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados nos últimos
quatro anos e que deverão se aposentar no decorrer
de 2011 e consequências administrativas em decorrência da suspensão das nomeações dos concursados no
decorrer do ano de 2011 no âmbito desse Ministério e
de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento, tem em
vista a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de março do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público, afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2º do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Educação, em atendimento ao disposto no § 1º do
art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
às restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
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nº 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 355, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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PARECER Nº 448, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 356, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para a realização
de concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional publicadas até
a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

Trata-se de examinar o Requerimento nº 356,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para que seja encaminhado ao Senhor Ministro
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior pedido de informações atinentes a realização
de concurso público nos últimos quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados
e vagos, servidores aposentados nos últimos quatro
anos e que deverão se aposentar no decorrer de 2011
e consequências administrativas em decorrência da
suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse Ministério e
de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
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vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
em atendimento ao disposto no § 1° do art. 1° do Ato
da Mesa n° 1, de 2001, que disciplina o requerimento
de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com as demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.

JUNHO 2011

Junho de 2011

§ 1° O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas ate a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse publico, nos termos da Lei Nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2° A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado ate a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especiﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União n° 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 356, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

PARECER N° 449, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento n° 357, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, para que sejam
prestadas pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário informações sobre
a realização de concurso público nos últimos quatro anos e no ano de 2011 e, ainda,
sobre o preenchimento de cargos e outras
informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1° Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
ate a presente data.

Trata-se de examinar o Requerimento n° 357, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
do Desenvolvimento Agrário pedido de informações
atinentes a realização de concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento, tem em
vista a Portaria n° 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de março do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
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e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público, afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nos normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
do Desenvolvimento Agrário, em atendimento ao disposto no § 1° do art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 2001,
que disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
às restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa no 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 357, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA No 39, DE 25 DE MARCO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto No 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1o Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no Âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1o – O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações
foram publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei No
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2o A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.– Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União no 59, de 28 de marco de
2011, Seção 1)

PARECER No 450, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 358, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado do Turismo
informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento no 358, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
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que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do
Turismo pedido de informações atinentes a realização
de concurso público nos últimos quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados
e vagos, servidores aposentados nos últimos quatro
anos e que deverão se aposentar no decorrer de 2011
e consequências administrativas em decorrência da
suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse Ministério e
de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista
a Portaria no 39, de 2011, da Ministra de Estado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos Órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe a Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nos normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2o do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem
ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista
a competência exclusiva do Congresso Nacional estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento e dirigido ao Ministro de Estado
do Turismo, em atendimento ao disposto no § 1o do
art. 1o do Ato da Mesa no 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende às
restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no art.
2o do Ato da Mesa no 1, de 2001, em virtude de não
veicular pedido de providência, consulta, sugestão,
conselho interrogação de caráter especulativo ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e não
se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
no 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
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regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento no 358, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA No 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no use de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto Nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1o Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1o – O disposto no caput não prejudicará:
I – O provimento dos cargos cujas nomeações foram publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei No
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos
concursos realizados em dual ou mais etapas, ﬁcando
o provimento decorrente condicionado a autorização
especiﬁca da Ministra de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
§2o A realização de cursos ou programas de forma que não tenham se iniciado ate a data da entrada
em vigor desta Portaria também foi condicionada a
autorização especiﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.– Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União no 59, de 28 de marco de
2011, Seção I)
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PARECER No 451, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 359, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego informações sobre a realização de
concurso público nos últimos quatro anos
e no ano de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de cargos e outras informações
correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento no 359,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
para que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego pedido de informações
atinentes a realização de concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista
a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos Órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2º do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
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vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
do Trabalho e Emprego, em atendimento ao disposto
no § 1º do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que
disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
às restrições previstas no art. 216,11, do RISF, e no
art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e esta condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
nº 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 359, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA N0 39, DE 25 DE MARCO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto n0 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1o O disposto no caput não prejudicará:
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I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei no
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado a
autorização especiﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada a autorização especiﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União no 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER No 452, DE 2011
Da MESA DO SENADO FEDERAL, sobre o Requerimento no 360, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, para que sejam
prestadas pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores informações sobre a realização de concurso público nos últimos
quatro anos e no ano de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de cargos e outras
informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento no 360, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores pedido de informações atinentes a realização de concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autoria, ao justiﬁcar o requerimento tem em
vista a Portaria no 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de março do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
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e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2o do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
das Relações Exteriores, em atendimento ao disposto
no § 1o do art. 1o do Ato da Mesa no 1, de 2001, que
disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
às restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2o do Ato da Mesa no 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
no 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento no 360, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA No 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto no 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1o Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1o O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei no
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2o A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcia da União no 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER No 453, DE 2011
Da MESA DO SENADO FEDERAL, sobre o Requerimento no 361, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, para que sejam
prestadas pelo Ministro de Estado da Saúde
informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento no 361, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
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da Saúde pedido de informações atinentes a realização
de concurso público nos últimos quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados
e vagos, servidores e aposentados nos últimos quatro
anos e que deverão se aposentar no decorrer de 2011
e consequências administrativas em decorrência da
suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse Ministério e
de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista
a Portaria no 39, de 2011, da Ministra de Estado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afeta o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2o do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecido no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Saúde, em atendimento ao disposto no § 1o do art.
1o do Ato da Mesa no 1, de 2001, que disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também tende às
restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no art.
2o do Ato da Mesa no 1, de 2001, em virtude de não
veicular pedido de providência, consulta, sugestão,
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e não
se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
no 1, de 2001, nem como com os demais dispositivos
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regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento no 361, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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PARECER Nº 454, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 362, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas, pelo Ministro de Estado dos Transportes, informações sobre a realização de
concurso público nos últimos quatro anos
e no ano de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de cargos e outras informações
correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA No 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto no 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1o Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1o O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei no
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2o A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União no 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

Trata-se de examinar o Requerimento nº 362,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
para que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes pedido de informações atinentes
à realização de concurso público nos últimos quatro
anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados nos
últimos quatro anos e que deverão se aposentar no
decorrer de 2011 e consequências administrativas em
decorrência da suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse
Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento, tem em
vista a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de março do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público, afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2º do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
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vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
dos Transportes, em atendimento ao disposto no § 1º
do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que disciplina
o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
às restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma
constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional e está condizente com as
normas de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, bem como os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 362, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 455, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 363, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado da Fazenda
informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;

Trata-se de examinar o Requerimento nº 363,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
para que seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda pedido de informações atinentes
à realização de concurso público nos últimos quatro
anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados nos
últimos quatro anos e que deverão se aposentar no
decorrer de 2011 e consequências administrativas em
decorrência da suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse
Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento, tem em
vista a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de março do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
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Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público, afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2º do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Fazenda, em atendimento ao disposto no § 1º do
art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende às
restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no art.
2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, em virtude de não
veicular pedido de providência, consulta, sugestão,
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou
sobre proposta da autoridade a quem é dirigido, e não
se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
nº 1, de 2011, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 363, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 456, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 364, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas
pelo Ministro de Estado da Integração Nacional
informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano de
2011 e, ainda, sobre o preenchimento de cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento no 364,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
para que seja encaminhado ao Senhor Ministro de
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Estado da Integração Nacional pedido de informações
atinentes a realização de concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em
vista a Portaria no 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de março do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.

no 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.

II – Análise

PORTARIA No 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011

Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2o do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a ministros de
Estado, e tem por escopo atos do Poder Executivo que se submeter à ﬁscalização e ao controle
desta Casa, tendo em vista a competência exclusiva
do Congresso Nacional estabelecida no art. 49, X, da
Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da integração Nacional, em atendimento ao disposto
no § 1o do art. 1o do Ato da Mesa no 1, de 2001, que
disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2o do Ato da Mesa no 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de previdência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa

A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto No 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1o Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data
§ 1o – O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação per tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei No
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especiﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2o A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado ate a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicio-

III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento no 364, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
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nada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União no 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 457, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 365, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado da Justiça informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento no 365, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da
Justiça pedido de informações atinentes a realização de
concurso público nos últimos quatro anos, nomeações dos
aprovados, quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados nos últimos quatro anos e que deverão
se aposentar no decorrer de 2011 e consequências administrativas em decorrência da suspensão das nomeações
dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em
vista a Portaria no 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de março do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe a Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2o do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem

JUNHO 2011

Junho de 2011

ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista
a competência exclusiva do Congresso Nacional estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Justiça, em atendimento ao disposto no § 1o do
art. 1o do Ato da Mesa no 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2o do Ato da Mesa no 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta sugestão,
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou
sobre propósito da autoridade a quem dirigido, e não
se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e esta condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
no 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto pela aprovação do
Requerimento no 365, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA No 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto No 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1o Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§1o – O disposto no caput não prejudicará:
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I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas ate a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei No
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado a
autorização especiﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§2o A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada a autorização especiﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União no 59, de 28 de marco de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 458 DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 366, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pela Ministra de Estado da Cultura informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento n° 366, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado à Senhora Ministra de Estado da
Cultura pedido de informações atinentes a realização
de concurso público nos últimos quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados
e vagos, servidores aposentados nos últimos quatro
anos e que deverão se aposentar no decorrer de 2011
e consequências administrativas em decorrência da
suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse Ministério e
de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
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Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço, público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe a Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem a ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento e dirigido a Ministra de Estado
da Cultura, em atendimento ao disposto no § 1° do
art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e esta condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto e pela aprovação do
Requerimento n° 366, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto Nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1° Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2° A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União n° 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 459, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sabre a
Requerimento n° 367, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que seja prestadas pelo Ministro de Estado das Cidades
informações sabre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre a preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento n° 367,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
para que seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado das Cidades pedido de informações atinentes
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a realização de concurso público nos últimos quatro
anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados nos
últimos quatro anos e que deverão se aposentar no
decorrer de 2011 e consequências administrativas em
decorrência da suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse
Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em
vista a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada em 28 de marco do corrente ano no Diário
Oﬁcial da União, que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos
e a nomeação dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
das Cidades, em atendimento ao disposto no § 1º do
art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
às restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
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regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.

III – Voto

(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, seção I)

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 367, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio 2011.

PARECER No 460, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 368, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia informações sobre a realização
de concurso público nos últimos quatro
anos e no ano de 2011 e, ainda, sobre o
preenchimento de cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§1° – O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações
foram publicadas na data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§2° A realização de cursos nos programas de
formação tenham se iniciado até a data da entrada
em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à
autorização especiﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Trata-se de examinar o Requerimento no 368,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
para que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia pedido de informações
atinentes a realização de concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista
a Portaria no 39, de 2011, da Ministra de Estado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2o do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
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por escopo atos do Poder Executivo que se submetem a ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia, em atendimento ao disposto
no § 1o do art. 1o do Ato da Mesa no 1, de 2001, que
disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2o do Ato da Mesa no 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem e dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
no 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem as pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
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I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei No
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado a
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2o A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada a autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União no 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento no 368, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

PARECER Nº 461, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 369, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado das Comunicações informações sobre a realização de
concurso público nos últimos quatro anos
e no ano de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de cargos e outras informações
correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA No 39, DE 25 DE MARÇO 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
E Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto no 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1o Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1o O disposto no caput não prejudicará:

Trata-se de examinar o Requerimento nº 369, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações pedido de informações atinentes
a realização de concurso público nos últimos quatro
anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados nos
últimos quatro anos e que deverão se aposentar no
decorrer de 2011 e consequências administrativas em
decorrência da suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse
Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista a Portaria n° 39, de 2011, da Ministra de Estado do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
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nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que ha o temor que
os efeitos da Portaria aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe a Mesa examinar se a pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da
Constituição Federal, que trata de pedidos escritos de informação a Ministros de Estado, e tem por
escopo atos do Poder Executivo que se submetem a
ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista
a competência exclusiva do Congresso Nacional estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
das Comunicações, em atendimento ao disposto no
§ 1º do art. 1º do Ato da Mesa n° 1, de 2001, que disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISE, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, a pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o veto é pela aprovação do
Requerimento nº 369, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1° O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação per tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado a
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2° A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada a autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 462, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 370, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pela Ministra de Estado do Meio Ambiente informações sobre a realização de
concurso público nos últimos quatro anos
e no ano de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de cargos e outras informações
correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento nº 370,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
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para que seja encaminhado a Senhora Ministra de
Estado do Meio Ambiente pedido de informações atinentes a realização de concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de marco do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2º do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido à Ministra de Estado
do Meio Ambiente, em atendimento ao disposto no §
1º do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
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nº 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 370, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXABA PELA SECRETARIA-GERAL BA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 BE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações
foram publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro do 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 463, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sabre o
Requerimento n° 371, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado da Previdência
Social informações sobre a realização de
concurso público nos últimos quatro anos
e no ano de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de cargos e outras informações
correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relátorio
Trata-se de examinar o Requerimento nº 371,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
para que seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado da Previdência Social pedido de informações
atinentes à realização de concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento, tem em vista a Portaria n° 39, de 2011, da Ministra de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28
de março do corrente ano no Diário Oﬁcial da União,
que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos e a nomeação
dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito
da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
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O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Previdência Social, em atendimento ao disposto
no § 1° do art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, que
disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de previdência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 371, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1° Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
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de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1° O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado a
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2° A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada a autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 464, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 372, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pela Ministra de Estado da Pesca e
Aquicultura informações sobre a realização
de concurso público nos últimos quatro
anos e no ano de 2011 e, ainda, sobre o
preenchimento de cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento n° 372,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
para que seja encaminhado à Senhora Ministra de
Estado da Pesca e Aquicultura pedido de informações
atinentes à realização do concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista a Portaria n° 39, de 2011, da Ministra do Estado do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
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a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem a ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido à Ministra de Estado
da Pesca e Aquicultura, em atendimento ao disposto
no § 1° do art. 10 do Ato da Mesa n° 1, de 2001, que
disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
às restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
nº 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 372, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARLA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1° O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado a
autorização especiﬁca da Ministra do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2° A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado ate a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada a autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 465, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 373, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pela Ministra do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) informações sobre a realização de concurso público
nos últimos quatro anos e no ano de 2011
e, ainda, sobre o preenchimento de cargos
e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento n° 373, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
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que seja encaminhado a Senhora Ministra do Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de informações atinentes à realização de concurso público
nos últimos quatro anos, nomeações dos aprovados,
quantitativo de cargos ocupados e vagos, servidores
aposentados nos últimos quatro anos e que deverão
se aposentar no decorrer de 2011 e consequências
administrativas em decorrência da suspensão das
nomeações dos concursados no decorrer do ano de
2011 no âmbito desse Ministério e de suas entidades
vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento, tem em vista
a Portaria nº 39, de 2011, daquela autoridade, publicada em 28 de março do corrente ano no Diário Oﬁcial
da União, que suspendeu, por tempo indeterminado,
a autorização de realização de novos concursos e a
nomeação dos aprovados em concursos já realizados,
no âmbito da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público, afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido à Ministra de Estado
do MPOG, em atendimento ao disposto no § 1° do
art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
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III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 373, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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PARECER Nº 466, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 374, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado da Defesa informações sobre a realização de concurso
público nos últimos quatro anos e no ano
de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de
cargos e outras informações correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 do agosto de 2009, resolve:
Art. 1° Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1° O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2° A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

Trata-se de examinar o Requerimento nº 374, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da
Defesa pedido de informações atinentes a realização
de concurso público nos últimos quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo de cargos ocupados
e vagos, servidores aposentados nos últimos quatro
anos e que deverão se aposentar no decorrer de 2011
e consequências administrativas em decorrência da
suspensão das nomeações dos concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito desse Ministério e
de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento tem em vista a Portaria n° 39, de 2011, da Ministra de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28
de março do corrente ano no Diário Oﬁcial da União,
que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos e a nomeação
dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito
da administração direta e indireta.
Alega a ilustre requerente que ha o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe a Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
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O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
da Defesa, em atendimento ao disposto no § 1° do
art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, que disciplina o
requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 374, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado a
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2° A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada a autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicado no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção 1)

PARECER Nº 467, 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 375, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, para que sejam prestadas pelo Ministro de Estado de Minas e
Energia informações sobre a realização de
concurso público nos últimos quatro anos
e no ano de 2011 e, ainda, sobre o preenchimento de cargos e outras informações
correlatas.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1° Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1º O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas até a data da publicação desta Portaria;

Trata-se de examinar o Requerimento n° 375, de
2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia (MME) pedido de informações atinentes à realização de concurso público nos últimos
quatro anos, nomeações dos aprovados, quantitativo
de cargos ocupados e vagos, servidores aposentados
nos últimos quatro anos e que deverão se aposentar
no decorrer de 2011 e consequências administrativas
em decorrência da suspensão das nomeações dos
concursados no decorrer do ano de 2011 no âmbito
desse Ministério e de suas entidades vinculadas.
A autora, ao justiﬁcar o requerimento, tem em vista a Portaria nº 39, de 2011, da Ministra de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em 28
de março do corrente ano no Diário Oﬁcial da União,
que suspendeu, por tempo indeterminado, a autorização de realização de novos concursos e a nomeação
dos aprovados em concursos já realizados, no âmbito
da administração direta e indireta.
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Alega a ilustre requerente que há o temor que os
efeitos da Portaria, aliado ao grande contingente de
aposentadorias que ocorre no serviço público, afete o
regular funcionamento dos órgãos públicos.
O citado requerimento veio a esta Mesa, com
fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento atende ao disposto no § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem
por escopo atos do Poder Executivo que se submetem à ﬁscalização e ao controle desta Casa, tendo em
vista a competência exclusiva do Congresso Nacional
estabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.
O requerimento é dirigido ao Ministro de Estado
de Minas e Energia (MME), em atendimento ao disposto no § 1° do art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 2001,
que disciplina o requerimento de informações.
De outro lado, o requerimento também atende
as restrições previstas no art. 216, II, do RISF, e no
art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, em virtude de
não veicular pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido, e
não se referir a mais de um Ministério.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência ﬁscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 375, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
PORTARIA Nº 39, DE 25 DE MARÇO DE 2011
A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1° Suspender, por tempo indeterminado, os
efeitos das portarias de autorização para realização de
concursos públicos e de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional publicadas
até a presente data.
§ 1° O disposto no caput não prejudicará:
I – o provimento dos cargos cujas nomeações foram
publicadas ate a data da publicação desta Portaria;
II – a realização de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; e
III – a conclusão dos cursos ou programas de
formação iniciados antes da publicação desta Portaria, nos concursos realizados em duas ou mais etapas, ﬁcando o provimento decorrente condicionado à
autorização especíﬁca da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2° A realização de cursos ou programas de
formação que não tenham se iniciado até a data da
entrada em vigor desta Portaria também ﬁca condicionada à autorização especíﬁca da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miriam Belchior.
(Publicada no Diário Oﬁcial da União nº 59, de 28 de março de
2011, Seção I)

PARECER Nº 468, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento de Informações n° 380, de
2011, que requer sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia
informações sobre os critérios utilizados
para a elaboração da tarifa elétrica praticada
pelo Sistema Eletrobrás na região Norte.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Senador Sérgio Petecão, com base no art. 50,
§ 2°, da Constituição Federal e nos termos dos arts.
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
encaminhou a esta Mesa o Requerimento de Informa-
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ções n° 380, de 2011, dirigido ao Exmo Sr. Ministro de
Estado de Minas e Energia, no qual pede informações
sobre os critérios utilizados para a elaboração da tarifa
elétrica praticada pelo Sistema Eletrobrás na região
Norte. O Senador está especialmente preocupado com
o impacto das tarifas elétricas no Estado do Acre.
Tendo em vista que o Brasil possui uma alta carga tributária e que é sabido que as concessionárias já
cobraram dos consumidores, por muitos anos, valores
acima dos devidos, indaga-se quais os princípios que
nortearão o reajuste de tarifas anunciado em 1° de abril
pela Agenda Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
II – Análise
A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso X,
atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva
de ﬁscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer
uma de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Portanto, o Congresso
Nacional tem o dever constitucional de acompanhar as
decisões da Aneel e cobrar das autoridades medidas
que não prejudiquem os entes da Federação.
O questionamento em relação aos critérios para ﬁxação da tarifa elétrica é particularmente importante para
o Estado do Acre. Além de sofrer com apagões periódicos, o Estado tem uma das tarifas mais altas do Brasil,
sobre a qual ainda incide o ICMS. O Senador considera
que os consumidores brasileiros devem ser informados
sobre os custos da energia e os tributos pagos.
Em conclusão, consideramos que o Requerimento encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais que regem os pedidos escritos de informações
a Ministros de Estado. O Requerimento atende, também, as exigências do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
III – Voto
Do exposto, opinamos pela admissibilidade do
Requerimento de n° 380, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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PARECER Nº 469, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento de Informações n° 395, de
2011, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, que requer, nos termos
do art. 49, inciso X, e do art. 50, § 2°, ambos
da Constituição Federal, combinados com
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República informações
referentes aos Adidos de Inteligência.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Vem a Mesa Diretora do Senado Federal para
apreciação, nos termos regimentais, o Requerimento
nº 395, de 2011. Busca-se com a iniciativa a prestação, pelo Senhor Ministro do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República informações
referentes aos adidos de inteligência.
O Requerimento funda-se no prescrito pelo § 2º do
art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A proposta objetiva angariar, de modo especíﬁco, as
seguintes informações:
(i) a relação de todas as Aditâncias subordinadas
ao Gabinete de Segurança Institucional, por meio da
Agencia Brasileira de Inteligência – ABIN, em funcionamento no exterior;
(ii) a relação dos respectivos Adidos atualmente
em exercício e as estruturas administrativa e funcional
de que dispõem na sede da Aditância;
(iii) as normas, os requisitos e a forma de indicação, designação ou nomeação dos titulares das Aditâncias, bem como de seus adjuntos e auxiliares;
(iv) os critérios, as necessidades e o amparo legal
que norteiam, demandam e determinam a abertura de
uma Aditância no exterior;
(v) a natureza desses cargos e os valores de
sua remuneração, bem como dos demais servidores
a ele vinculados;
(vi) a vinculação, o papel e a participação do Ministério das Relações Exteriores e das embaixadas
brasileiras no processo de criação das Aditâncias e
de nomeação dos respectivos titulares.
Na justiﬁcação, é enfatizado que se tem percebido aumento na criação das aditâncias nos principais
países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas e que, por ser prerrogativa do Congresso Nacional ﬁscalizar atos do Poder Executivo, e salutar que
haja maiores informações e dados que cientiﬁquem o
Parlamento sobre sua atuação.
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II – Análise
Por se tratar de proposta de requerimento que
se destina a obtenção de informações de Ministro de
Estado, o tema deve ser analisado a vista do que dispõe o Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta
o art. 216 do RISF para dispor sobre a tramitação de
requerimento dessa natureza.
O referido Ato prescreve, para hipóteses como a
presente, que eventual pedido de informação deverá
versar sobre assunto atinente a competência ﬁscalizadora do Senado Federal. Dispõe, também, que o
requerimento deverá ser dirigido a Ministro de Estado,
ainda que contenha pedido relativo a órgão ou entidade
da administração pública sob sua supervisão. Prevê,
por igual, que as informações solicitadas deverão ter
relação estreita e direta com o assunto que se procura
esclarecer (art. 1°).
O quadro normativo indicado aponta, ainda, que
o requerimento não poderá conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de
caráter especulativo ou sobre propósito da autoridade
a quem é dirigido (art. 2°).
Observamos, de um lado, que, do modo como
elaborado, o requerimento em apreciação está inserido na competência constitucionalmente outorgada ao
Congresso Nacional de ﬁscalização e controle – por
qualquer de suas Casas – dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49,
inciso X); de outro, que ele não afronta dispositivo do
Ato da Mesa mencionado, tampouco é exorbitante no
que tange a obtenção de informação tópica.
III – Voto
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 395, de 2011, para que seja encaminhado
ao Senhor Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República o pedido de informações de que trata.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.
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PARECER Nº 470, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento de Informações n° 396, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que requer, nos termos do art. 49,
inciso X, e do art. 50, § 2º ambos da Constituição Federal, combinados com o art. 216,
inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, sejam solicitadas informações ao Ministro da Justiça referentes ao Adido Policial.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Vem a Mesa Diretora do Senado Federal para
apreciação, nos termos regimentais, o Requerimento
nº 396, de 2011. Busca-se com a iniciativa a prestação,
pelo Senhor Ministro de Estado da Justiça, de informações referentes aos adidos policiais.
O Requerimento funda-se no prescrito pelo § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A proposta objetiva angariar, de modo especíﬁco, as
seguintes informações:
(i) a relação de todas as Aditâncias subordinadas ao Ministério;
(ii) a relação dos respectivos Adidos atualmente
em exercício e as estruturas administrativa e funcional
de que dispõem na sede da Aditância;
(iii) as normas, os requisitos e a forma de indicação, designação ou nomeação dos titulares das
Aditâncias, bem como de seus adjuntos e auxiliares;
(iv) os critérios, as necessidades e o amparo legal
que norteiam, demandam e determinam a abertura de
uma Aditância no exterior;
(v) a natureza desses cargos e os valores de
sua remuneração, bem como dos demais servidores
a ele vinculados;
(vi) a vinculação, o papel e a participação do Ministério das Relações Exteriores e das embaixadas
brasileiras no processo de criação das Aditâncias e
de nomeação dos respectivos titulares.
Na Justiﬁcação, enfatiza-se que se tem percebido aumento na criação das aditâncias nos principais
países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas e que, por ser prerrogativa do Congresso Nacional ﬁscalizar atos do Poder Executivo, é salutar que
haja maiores informações e dados que cientiﬁquem o
Parlamento sobre sua atuação.
II – Análise
Por se tratar de proposta de requerimento que
se destina a obtenção de informações de Ministro de
Estado, o tema deve ser analisado a vista do que dis-
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põe o Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta
o art. 216 do RISF para dispor sobre a tramitação de
requerimento dessa natureza.
O referido Ato prescreve, para hipóteses como a
presente, que eventual pedido de informação deverá versar sobre assunto atinente à competência ﬁscalizadora
do Senado Federal. Dispõe, também, que o requerimento
deverá ser dirigido a Ministro de Estado, ainda que contenha pedido relativo a órgão ou entidade da administração pública sob sua supervisão. Prevê, por igual, que
as informações solicitadas deverão ter relação estreita e
direta com o assunto que se procura esclarecer (art. 1º).
O quadro normativo indicado aponta, ainda, que
o requerimento não poderá conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de
caráter especulativo ou sobre propósito da autoridade
a quem é dirigido (art. 2º).
Observamos, de um lado, que, do modo como
elaborado, o requerimento em apreciação está inserido na competência constitucionalmente outorgada ao
Congresso Nacional de ﬁscalização e controle – por
qualquer de suas Casas – dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49,
inciso X); de outro, que ele não afronta dispositivo do
Ato da Mesa mencionado, tampouco é exorbitante no
que tange a obtenção de informação tópica.
III – Voto
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 396, de 2011, para que seja encaminhado
ao Senhor Ministro de Estado da Justiça o pedido de
informações de que trata.
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Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento referentes ao Adido Agrícola.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Vem à Mesa Diretora do Senado Federal para
apreciação, nos termos regimentais, o Requerimento
nº 397, de 2011. Busca-se com a iniciativa a prestação, pelo Senhor Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, de informações referentes
aos adidos agrícolas.
O Requerimento funda-se no prescrito pelo § 2º do
art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A proposta objetiva angariar, de modo especíﬁco, as
seguintes informações:
(i) a relação de todas as Aditâncias subordinadas ao Ministério;
(ii) a relação dos respectivos Adidos atualmente
em exercício e as estruturas administrativa e funcional
de que dispõem na sede da Aditância;
(iii) as normas, os requisitos e a forma de indicação, designação ou nomeação dos titulares das
Aditâncias, bem como de seus adjuntos e auxiliares;
(iv) Os critérios, as necessidades e o amparo legal que norteiam, demandam e determinam a abertura
de uma Aditância no exterior;
(v) a natureza desses cargos e os valores de
sua remuneração, bem como dos demais servidores
a ele vinculados;
(vi) a vinculação, o papel e a participação do Ministério das Relações Exteriores e das embaixadas
brasileiras no processo de criação das Aditâncias e
de nomeação dos respectivos titulares.
Na justiﬁcação, o autor do Requerimento, o nobre
Senador Fernando Collor enfatiza que se tem percebido
aumento na criação das aditâncias nos principais países
com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas e que,
por ser prerrogativa do Congresso Nacional ﬁscalizar atos
do Poder Executivo, é salutar que haja maiores informações
e dados que cientiﬁquem o Parlamento sobre sua atuação.
II – Análise

PARECER Nº 471, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento de Informações nº 397, de
2011, que requer, nos termos do art. 49, inciso X, e do art. 50, § 2º, ambos da Constituição Federal, combinados com o art. 216,
inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, sejam solicitadas informações ao

Por se tratar de proposta de requerimento que
se destina à obtenção de informações de Ministro de
Estado, o tema deve ser analisado à vista do que dispõe o Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta
o art. 216 do RISF para dispor sobre a tramitação de
requerimento dessa natureza.
O referido Ato prescreve, para hipóteses como a
presente, que eventual pedido de informação deverá versar sobre assunto atinente à competência ﬁscalizadora
do Senado Federal. Dispõe, também, que o requerimento
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deverá ser dirigido a Ministro de Estado, ainda que contenha pedido relativo a órgão ou entidade da administração pública sob sua supervisão. Prevê, por igual, que
as informações solicitadas deverão ter relação estreita e
direta com o assunto que se procura esclarecer (art. 1º).
O quadro normativo indicado aponta, ainda, que
o requerimento não poderá conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de
caráter especulativo ou sobre propósito da autoridade
a quem é dirigido.
Observamos, de um lado, que, do modo como
elaborado, o requerimento em apreciação está inserido na competência constitucionalmente outorgada ao
Congresso Nacional de ﬁscalização e controle – por
qualquer de suas Casas – dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49,
inciso X); de outro, que ele não afronta dispositivo do
Ato da Mesa mencionado, tampouco é exorbitante no
que tange à obtenção de informação tópica.
III – Voto
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 397, de 2011, para que seja encaminhado ao
Senhor Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento o pedido de informações de que trata.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.
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ção, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, de
informações referentes aos adidos tributários.
O Requerimento funda-se no prescrito pelo § 2° do
art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A proposta objetiva angariar, de modo especíﬁco, as
seguintes informações:
(i) a relação de todas as Aditâncias subordinadas ao Ministério;
(ii) a relação dos respectivos Adidos atualmente
em exercício e as estruturas administrativa e funcional
de que dispõem na sede da Aditância;
(iii) as normas, os requisitos e a forma de indicação, designação ou nomeação dos titulares das
Aditâncias, bem como de seus adjuntos e auxiliares;
(iv) os critérios, as necessidades e o amparo legal
que norteiam, demandam e determinam a abertura de
uma Aditância no exterior;
(v) a natureza desses cargos e os valores de
sua remuneração, bem como dos demais servidores
a ele vinculados;
(vi) a vinculação, o papel e a participação do Ministério das Relações Exteriores e das embaixadas
brasileiras no processo de criação das Aditâncias e
de nomeação dos respectivos titulares.
Na Justiﬁcação, enfatiza-se que se tem percebido aumento na criação das aditâncias nos principais
países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas e que, por ser prerrogativa do Congresso Nacional ﬁscalizar atos do Poder Executivo, é salutar que
haja maiores informações e dados que cientiﬁquem o
Parlamento sobre sua atuação.
II – Análise

PARECER Nº 472, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento de Informações n° 398, de
2011, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, que requer, nos termos
do art. 49, inciso X, e do art. 50, § 2°, ambos
da Constituição Federal, combinados com
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas informações ao Ministro de Estado da Fazenda
referentes ao Adido Tributário.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Vem à Mesa Diretora do Senado Federal para
apreciação, nos termos regimentais, o Requerimento
n° 398, de 2011. Busca-se com a iniciativa a presta-

Por se tratar de proposta de requerimento que
se destina a obtenção de informações de Ministro de
Estado, o tema deve ser analisado à vista do que dispõe o Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamenta
o art. 216 do RISF para dispor sobre a tramitação de
requerimento dessa natureza.
O referido Ato prescreve, para hipóteses como a
presente, que eventual pedido de informação deverá
versar sobre assunto atinente à competência ﬁscalizadora do Senado Federal. Dispõe, também, que o
requerimento deverá ser dirigido a Ministro de Estado,
ainda que contenha pedido relativo a órgão ou entidade
da administração pública sob sua supervisão. Prevê,
por igual, que as informações solicitadas deverão ter
relação estreita e direta com o assunto que se procura
esclarecer (art. 1º).
O quadro normativo indicado aponta, ainda, que
o requerimento não poderá conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de
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caráter especulativo ou sobre propósito da autoridade
a quem é dirigido (art. 2°).
Observamos, de um lado, que, do modo como
elaborado, o requerimento em apreciação está inserido na competência constitucionalmente outorgada ao
Congresso Nacional de ﬁscalização e controle – por
qualquer de suas Casas – dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49,
inciso X); de outro, que ele não afronta dispositivo do
Ato da Mesa mencionado, tampouco é exorbitante no
que tange à obtenção de informação tópica.
III – Voto
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 398, de 2011, para que seja encaminhado
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda o pedido de
informações de que trata.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.
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proposta objetiva angariar, de modo especiﬁco, as seguintes informações:
(i) a relação de todas as Aditâncias subordinadas ao Ministério;
(ii) a relação dos respectivos Adidos atualmente
em exercício e as estruturas administrativa e funcional
de que dispõem na sede da Aditância;
(iii) as normas, os requisitos e a forma de indicação, designação ou nomeação dos titulares das
Aditâncias, bem como de seus adjuntos e auxiliares;
(iv) os critérios, as necessidades e o amparo legal
que norteiam, demandam e determinam a abertura de
uma Aditância no exterior;
(v) a natureza desses cargos e os valores de
sua remuneração, bem como dos demais servidores
a ele vinculados;
(vi) a vinculação, o papel e a participação do Ministério das Relações Exteriores e das embaixadas
brasileiras no processo de criação das Aditâncias e
de nomeação dos respectivos titulares.
Na Justiﬁcação, é enfatizado que se tem percebido aumento na criação das aditâncias nos principais
países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas e que, por ser prerrogativa do Congresso Nacional ﬁscalizar atos do Poder Executivo, é salutar que
haja maiores informações e dados que cientiﬁquem o
Parlamento sobre sua atuação.
II – Análise

PARECER Nº 473, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento de Informações n° 399, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que requer, nos termos do art. 49,
inciso X, e do art. 50, § 2°, ambos da Constituição Federal, combinados com o art. 216,
inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, sejam solicitadas informações ao
Ministro da Defesa referentes ao Adido Militar.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Vem a Mesa Diretora do Senado Federal para
apreciação, nos termos regimentais, o Requerimento
n° 399, de 2011. Busca-se com a iniciativa a prestação, pelo Senhor Ministro de Estado da Defesa, de
informações referentes aos adidos militares.
O Requerimento funda-se no prescrito pelo § 2°
do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal. A

Por se tratar de proposta de requerimento que
se destina a obtenção de informações de Ministro de
Estado, o tema deve ser analisado a vista do que dispõe o Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamenta
o art. 216 do RISF para dispor sobre a tramitação de
requerimento dessa natureza.
O referido Ato prescreve, para hipóteses corno a
presente, que eventual pedido de informação deverá
versar sobre assunto atinente a competência ﬁscalizadora do Senado Federal. Dispõe, também, que o requerimento deverá ser dirigido a Ministro de Estado, ainda
que contenha pedido relativo a órgão ou entidade da
administração publica sob sua supervisão. Prevê, por
igual, que as informações solicitadas deverão ter relação
estreita e direta com o assunto que se procura esclarecer.
O quadro normativo indicado aponta, ainda, que
o requerimento não poderá conter pedido de providencia, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de
caráter especulativo ou sobre propósito da autoridade
a quem é dirigido.
Observamos, de um lado, que, do modo corno
elaborado, o requerimento em apreciação está inserido na competência constitucionalmente outorgada ao
Congresso Nacional de ﬁscalização e controle – por

50

22780

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

qualquer de suas Casas – dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49,
inciso X); de outro, que ele não afronta dispositivo do
Ato da Mesa mencionado, tampouco é exorbitante no
que tange a obtenção de informação tópica.
III – Voto
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 399, de 2011, para que seja encaminhado
ao Senhor Ministro de Estado da Defesa o pedido de
informações de que trata.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.
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Estado do Desenvolvimento Agrário sobre informações
referente a “reportagem exibida, em 13 de fevereiro
de 2011, pelo programa Fantástico, da Rede Globo
de Televisão, que denunciou negociatas relacionadas
a assentamentos rurais implementados pelo Governo
Federal”.
Sua Excelência o Senador Pedro Taques deixa
entrever por todas as perguntas a importância do fato
a ser apurado, o qual revela-se de repercussão federal
e de grande interesse público, além do que, de vital
importância para a transparência dos dados que envolvem a matéria noticiada,
III – Voto
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 413, de 2011, de autoria do Senador
Pedro Taques, feito por meio da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA).

PARECER N° 474, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 413, de 2011.
Relator: Senador Cicero Lucena
I – Relatorio
Trata o presente processo sobre o Requerimento de n° 413, de 2011, de autoria do Senador Pedro
Taques, no qual Sua Excelência, com
o esteio dos artigos 50, parágrafo segundo, da
Constituição Federal e 8°, II; 90, III e 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
sobre “reportagem exibida, em 13 de fevereiro de 2011,
pelo programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão,
que denunciou negociatas relacionadas a assentamentos rurais implementados pelo Governo Federal”.
II – Análise
O Requerimento n° 413, de 2011, de autoria do
Senador Pedro Taques, com o esteio dos artigos 50,
parágrafo segundo, da Constituição Federal e 8°, II; 90,
III e 216, do Regimento Interno do Senado Federal,
cuida de solicitação a Sua Excelência, o Ministro de

PARECER Nº 475, DE 2O11
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento de Informações nº 420, de
2011, que requer sejam solicitadas, ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, informações acerca do site http://www.
ed.conpet.gov.br/br/converse.php
Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Senador Flexa Ribeiro, com base no art. 50, §
2°, da Constituição Federal e nos termos do art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou
a esta Mesa o Requerimento de Informações nº 420,
de 2011, dirigido ao Exmo. Sr. Ministro de Estado de
Minas e Energia, no qual pede informações acerca
do site http://www.ed.conpet.gov.br/br/converse.php,
que trata de um “programa do Ministério de Minas e

JUNHO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Energia coordenado e gerido com recursos técnicos,
administrativos e ﬁnanceiros da Petrobras S.A.”.
O Senador indaga sobre o objetivo do site, seu
orçamento, quadro de pessoal, conteúdo programático
e a razão pela qual só aparecem referências aos presidentes Lula e Dilma, e não a FHC, Itamar e Collor.
II – Análise
A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso X,
atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva
de ﬁscalizar e controlar, diretamente ou qualquer uma
de suas Casas, os atos do Poder Executivo. Portanto,
o Congresso Nacional tem o dever constitucional de
acompanhar o que vem sendo veiculado por um meio
de comunicação estatal, mantido com recursos públicos do Estado brasileiro.
É importante averiguar eventuais falhas no conteúdo, para evitar o comprometimento da credibilidade
de um site mantido pelo Estado.
Em conclusão, consideramos que o Requerimento encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais que regem os pedidos escritos de informações
a Ministros de Estado. O Requerimento atende, também, as exigências do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
III – Voto
Do exposto, opinamos pela admissibilidade do
Requerimento de n° 420, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

PARECER Nº 476, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 421, de 2011, de autoria
do Senador Flexa Ribeiro, que pede informações sobre usinas eólicas e estudos de
viabilidade de usinas hidroelétricas.
Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Ciro Nogueira

Sexta-feira 10

51

22781

I – Relatório
Nos termos do disposto no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF) e com o art. 3° do
Ato da Mesa n° 1, de 2001, o Senador Flexa Ribeiro
submete à consideração desta Mesa a admissibilidade do Requerimento de Informação nº 421, de 2001.
A proposição solicita ao Ministro de Estado de Minas
e Energia, Senador Edison Lobão, cópias de todas
as ﬁchas técnicas de usinas eólicas protocoladas na
Agenda Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) entre
janeiro de 1998 e março de 2011, indicando os projetos que foram concedidos.
Solicita ainda o autor do Requerimento que sejam
enviados todos os formulários de registro de estudo
de viabilidade de usinas hidroelétricas protocolados na
Aneel no mesmo período, também indicando as que
foram concedidas. As informações devem ser apresentadas em meio magnético.
Em sua justiﬁcativa, o Senador Flexa Ribeiro reputa ser importante aferir o nível de aproveitamento
das fontes renováveis de energia no País e o nível de
interesse dos empreendedores em investirem nessas
fontes energéticas. Com base nessas informações será
possível veriﬁcar a adequação das políticas públicas
para o aproveitamento de fontes sustentáveis.
II – Análise
A análise de admissibilidade prevê a veriﬁcação
da aderência do Requerimento à Constituição Federal,
ao Regimento Interno desta Casa e aos Atos da Mesa.
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição, “as
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado (...), importando crime
de responsabilidade a recusa ou o não atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas”.
O Regimento Interno do Senado Federal prevê
requerimentos de informações “para o esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência ﬁscalizadora” (art. 216,
I). Além disso, os requerimentos não poderão conter
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem
se dirijam (art. 216, II).
O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamentou
o Regimento Interno, determina, ainda, que “as informações solicitadas deverão ter relação estreita e direta
com o assunto que se procura esclarecer” (art. 1°, § 2º).
O requerimento em análise atende plenamente a
esses requisitos constitucionais e regimentais.
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III – Voto
Ante o exposto, voto pela admissibilidade do Requerimento n° 421, de 2011.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de abril de
2011.
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dadas mostram-se relevantes para os interesses não
só de um estado da Federação mas para outros que
possam se encontram na mesma situação.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 422, do 2011, de autoria do Senador
Ricardo Ferraço.
Sala da Comissão, 26 de maio de 2011

PARECER N° 477, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 422, de 2011
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
422, de 2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço,
no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 50, da
Constituição Federal e do artigo 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, postula seja ouvida a Senhora Ministra de Estado do Planejamento Orçamento
e Gestão a respeito da legislação que fundamenta a
cobrança das taxas de ocupação dos imóveis demarcados como “terrenos de marinha ou acrescidos” pela
União nos municípios capixabas citados.
II – Análise
O Requerimento nº 422, de 2011, de autoria do
Senador Ricardo Ferraço, nos termos do artigo 50, da
Constituição Federal e do artigo 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, postula seja ouvida a Senhora Ministra de Estado do Planejamento Orçamento
e Gestão a respeito da legislação que fundamenta a
cobrança das taxas de ocupação dos imóveis demarcados como “terrenos de marinha ou acrescidos” pela
União nos municípios capixabas citados.
Sua Excelência o Senador Ricardo Ferraço embasa seu pleito alegando que a ausência de um critério
objetivo para deﬁnir o que vem a ser efetivamente a
linha preamar, tem gerado problemas de propriedade
entre o Governo Federal e particulares.
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado
e as razões que o justiﬁcam estão conforme o ordenamento jurídico, além do que as respostas a serem

PARECER Nº 478, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sabre o
Requerimento nº 424, de 2011, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin, por meio
do qual são solicitadas informações ao Ministro de Estado da Defesa, no âmbito da
Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Por meio do Requerimento nº 424, de 2011, a
Senadora Vanessa Grazziotin solicita ao Ministro de
Estado da Defesa a prestação de informações no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
A justiﬁcação do documento lembra que a ANAC,
por meio da Portaria n° 310, de 17 de fevereiro de 2011,
centralizou as atividades da Agenda em Brasília, no Rio
de Janeiro e em São Paulo, extinguindo as representações estaduais. Esse o quadro, a autora pondera que:
“(...) a extinção dos escritórios e postos de serviços em diversas regiões do País, sobretudo na Amazônia, leva-nos ao grande receio de que as atividades
aeronáuticas padeçam da necessária ﬁscalização,
colocando em risco a segurança aérea e favorecendo
atividades ilegais de aviação”
II – Análise
O requerimento em apreço encontra amparo no
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, que concede a
Mesa do Senado a faculdade de encaminhar a Ministros de Estado, e a outras autoridades públicas, pedidos escritos de informação.
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Observa-se, par igual, que o Requerimento n°
424, de 2011, preenche os requisitos previstos no art.
216, I e II, e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como no Ato da Mesa n° 1, de 2001. Com
efeito, não se trata de pedido de providência, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sabre o propósito
da autoridade a quem se dirija.
A iniciativa pode, assim, seguir seu curso, por
se compatibilizar com a tarefa outorgada ao Poder
Legislativo, de ﬁscalizar, por suas Casas, os atos do
Poder Executivo.
III – Voto
Ante a exposto, o nosso voto é pela aprovação
do Requerimento n° 424, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.
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deral, postula seja ouvido o Senhor Ministro do Estado
das Relações Exteriores a respeito da condenação do
cidadão brasileiro Alexandre de Souza Silva, no Reino
Unido, “pelo crime de conspiração, por ter sido encontrado quantidade superior ao permitido de estupefacientes em posse de seu colega de quarto”.
Sua Excelência a Senadora Lídice da Mata embasa seu pleito alegando que “há suspeitas de que o
preconceito tenha sido a grande motivação para uma
potencial injustiça, que avilta nossas consciências,
levam-nos a inquirir a Chancelaria brasileira com o ﬁm
de esclarecer os fatos”.
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado
e as razões que a justiﬁcam estão conforme o ordenamento jurídico, além do que as respostas a serem
dadas mostram-se relevantes para os interesses de
todos os nacionais, mormente daqueles que residem
no Reino Unido.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento no 431, de 2011, de autoria da Senadora
Lídice da Mata.
Sala da Comissão, 26 de maio de 2011.

PARECER No 479, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 431, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento no
431, de 2011, de autoria da Senadora Lídice da Mata,
no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 50, §
2o, da Constituição Federal e do artigo 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, postula seja ouvido
o Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores
a respeito da condenação do cidadão brasileiro Alexandre de Souza Silva, no Reino Unido, “pelo crime
de conspiração, por ter sido encontrado quantidade
superior ao permitido do estupefacientes em posse
de seu colega de quarto”.
II – Análise
O Requerimento no 431, de 2011, de autoria da
Senadora Lídice da Mata, no qual Sua Excelência, com
o esteio do artigo 50, § 2o, da Constituição Federal e
do artigo 216, I, do Regimento Interno do Senado Fe-

PARECER N° 480, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 448, dc 2011, do Senador Alvaro Dias, que requer, nos termos
do art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216 inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal
sejam solicitadas ao Ministro de Estado
da Previdência Social, informações sobre
as fraudes sobre imóveis do Ministério da
Previdência Social denunciadas pela Sra.
Jorgina de Freitas.
Relator: Senador João Durval
Relator ad hoc: Senador Ciro Nogueira
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I – Relatório

III – Voto

Trata-se do Requerimento n° 448, de 2011, de autoria do Senador Alvaro Dias, que tem o fundamento, a autoridade destinatária e o objetivo mencionados na ementa.
O referido requerimento toma como referência
matéria jornalística publicada pela Revista IstoÉ, em
sua edição 2162, de 15 de abril de 2011, intitulada “O
Roubo na Previdência só Mudou de Mãos”, em que a
Sra. Jorgina de Freitas faz denúncias contra medidas
administrativas tomadas no âmbito no Ministério da
Previdência Social, quanto ao ﬁm dado aos sessenta
imóveis sequestrados por ordem judicial e ao procedimento adotado para a transferência do patrimônio
público para particulares, em leilões de imóveis, por
preço aviltante.
O requerente solicita, portanto, informações sobre:
a) o ﬁm dado aos sessenta imóveis sequestrados por ordens judicial no contexto do processo judicial respectivo;
b) o procedimento adotado para evitar a transferência do patrimônio público para particulares, em
Leilões de imóveis, por preço aviltante;
e) a política que o Ministério da Previdência tem
adotado para se evitarem novas fraudes;
d) as respostas que o Ministério tem a dar em
relação às denúncias da Sra. Jorgina de Freitas na
matéria jornalística citada.

Em face do exposto, manifestamo-nos favoravelmente ao encaminhamento do Requerimento n°
448, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

II – Análise
Cabe à Mesa desta Casa examinar se a proposição está em consonância com as condições de
admissibilidade deﬁnidas nas normas relativas aos
requerimentos de informações.
O Requerimento n° 448, de 2011, é dirigido à
autoridade competente, haja vista que o Ministério da
Previdência Social é o órgão responsável pela política
nacional de seus imóveis, de acordo com o disposto
nos arts. 15 e 16 da Lei n° 6.439, de 1º de setembro de
1977, que institui o Sistema Nacional de Previdência e
Assistência social, e dá outras providências.
O pedido está também em consonância com o
disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, pois não incide em nenhuma das proibições
contidas no seu inciso II, quais sejam: pedido de providência consulta sugestão, conselho ou interrogação
sobre propósito da autoridade a quem se dirija.
Conclui-se, portanto, que o requerimento em exame está em conformidade com o disposto no art. 50, §
2°, da Constituição Federal e com o art. 216 do Regimento interno desta Casa, como também com as normas de admissibilidade estabelecidas no Ato da Mesa
n° 1, de 2001. Ademais, é adequado em sua redação.

PARECER N° 481, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento n° 454, de 2011, que solicita
ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre o montante de recursos do
Tesouro nacional repassados aos bancos
privados no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento – PSI.
Relator: Senador João Durval
Relator ad hoc: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Senador Álvaro Dias apresentou o Requerimento n° 454, de 2011, no qual requer sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda as seguintes
informações relativas ao Programa de Sustentação do
Investimento (PSI):
1. Qual foi o montante de recursos repassados
pelo Tesouro Nacional aos bancos privados no âmbito
do Programa de Sustentação do Investimento?
2. Quanto foi pago ao BNDES pela sua remuneração, como operador do referido Programa?
3. Quanto os bancos privados receberam por real
emprestado no âmbito do referido Programa?
Em sua justiﬁcativa, o autor do Requerimento
refere-se a um artigo publicado por Mansueto A]meida,
intitulado “PSI: quanto os bancos privados receberam
do Tesouro Nacional?”. em que o economista aponta
os custos incorridos pelo Tesouro na concessão de
recursos para o PSI: o custo de seu endividamento
(SELIC) e o de repassá-los para o BNDES e seus
agentes (TJLP). Há ainda o custo de equalização de
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taxas, uma vez que a taxa ﬁnal dos ﬁnanciamentos é
ﬁxada pelo governo, e assim o subsidio inclui a cobertura do spread dos bancos privados, que assumem o
risco dos clientes.
Em suma, o objetivo do Requerimento é obter o
montante do subsídio concedido pelo governo no PSI.
II – Análise
O Requerimento n° 454, de 2011, fundamenta-se
no § 2° do art. 50 da Constituição Federal, e no art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), que
tratam dos Requerimentos de Informações, devendo
também atender as disposições do Ato da Mesa n°
1, de 2001.
O objetivo da proposição é solicitar ao Ministro dc
Estado da Fazenda informações sobre o montante de
recursos despendidos pelo Tesouro com as taxas subsidiadas no PSI, e, em particular, com os custos incorridos nas operações efetuadas pelos bancos privados.
O art. 216 do RISF estabelece que:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos as seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
ﬁscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providencia, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos na Hora do Expediente, serão
despachados a Mesa para decisão;
..............................................................
O Ato n° 1 da Mesa, de 2001, por sua vez, determina que o requerimento reﬁra-se a assunto submetido ao Senado Federal ou atinente a sua competência ﬁscalizadora, e que as informações solicitadas
tenham relação direta e estreita com o assunto que se
procura esclarecer.
Tais disposições são observadas, haja vista que
as indagações propostas no Requerimento atendem
aos requisitos de admissibilidade contidos no art. 216
do RISF, e que as informações solicitadas possuem
relação direta com o tema que se pretende averiguar,
qual seja o custo do Tesouro Nacional com os subsídios concedidos no PSI.
Em suma, o Requerimento em apreço enquadra-se na norma constitucional referente aos pedidos de
informações a Ministros de Estado, e atende as condições de admissibilidade dispostas no R1SF e no Ato n°
1, de 2001, da Mesa do Senado Federal. Destaque-se,
ainda, que a proposição, ao tratar da destinação de
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recursos públicos, está também amparada no principio da publicidade dos atos da administração publica,
em conformidade com o art. 37, caput, da Constituição Federal.
Finalmente, observe-se que os esclarecimentos
solicitados não envolvem informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei Complementar n° 105, dc
2001, uma vez que são indagados apenas os montantes globais despendidos, e não informações especiﬁcas sobre as operações bancárias. Cabe, portanto, a
Mesa a decisão terminativa.
III – Voto
Por todo o exposto, manifestamo-nos pelo encaminhamento do Requerimento do Senhor Ministro dc
Estado da Fazenda.
Sala dc Reuniões, 26 de maio de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA AO
PROCESSADO PELA SECRETARIA-GERAL
DA MESA
....................................................................................
LEI N° 6.439, DE 10 DE SETEMBRO DE 1977
Institui o sistema Nacional do Previdência e Assistência Social e dá outras
providências.
O Presidente da Republica, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
Art. 15. Fica a Poder Executivo autorizado a promover a transferência, do uma para outra entidade do
SINPAS, de bens imóveis e de direitos a eles relativos.
§ 1° Para o cumprimento das formalidades legais
junto ao registro de imóveis, o MIPAS relacionara, descrevera e caracterizará Os imóveis redistribuidos entre
as entidades do SINPAS.
§ 2° O registro relativo a bens imóveis será efetuado a requerimento da entidade interessada, valendo
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corno instrumento os atos do MIPAS a que se refere
o parágrafo anterior.
Art. 16. A receita e o patrimônio das entidades do
SINPAS destinam-se a manter, desenvolver e garantir
as suas atividades, na forma da legislação em vigor.
(...)
Brasília, 1° do setembro de 1977; 156° da Independência e 89° da Republica. – ERNESTO GEISEL
– João Paulo dos Reis Velloso – L. G. do Nascimento e Silva.
....................................................................................
PARECER Nº 482, DE 2011
Da MESA DO SENADO FEDERAL, sobre e Requerimento n° 469, de 2011, do Senador Blairo Maggi, que solicita informações
do Ministro de Estado dos Transportes sobre as condições atuais de aplicação dos
anexos da Lei n°5.917, de 10 de setembro
de 1973 (Plano Nacional de Viação).
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Senador Blairo Maggi solicita ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes informações sobre as
condições de aplicação dos anexos da Lei n° 5.917, de
10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, a ﬁm de sanar dúvidas sobre as disposições
constantes dos Projetos de Lei do Senado n°655, de
2007, e n°50, de 2010, que tramitam na Comissão de
Serviços de Infraestrutura sob a relatoria do Senador.
Segundo o autor do requerimento, a Lei n° 12.379,
de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Viação (SNV), substituiu o Plano Nacional de Viação (PNV), aprovado pela Lei n°5.917, de
10 de setembro de 1973. Entretanto, o veto do Poder
Executivo aos anexos do SNV– que continham, entre
outras, a relação descritiva das rodovias componentes
do subsistema rodoviário federal – colocou em dúvida
a vigência ou não dos anexos do PNV. Embora considere que esses anexos foram tacitamente revogados
pela Lei n° 12.379, de 2011, o autor entende ser necessário consultar o Poder Executivo sobre o assunto.
Solicita, ainda, nos termos do inciso II do art. 335
do Regimento Interno, que seja sobrestada a tramitação das citadas proposições.
A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.
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no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas”.
O Regimento Interno do Senado Federal admite
requerimentos de informações “para o esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua competência ﬁscalizadora” (art.
216, I). Os requerimentos não poderão conter pedido
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem se
dirijam (art. 216, II).
O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamenta
o Regimento Interno no tocante a requerimentos de
informações, determina, ainda, que “as informações
solicitadas deverão ter relação estreita e direta com o
assunto que se procura esclarecer” (art. 1° § 2°)
O requerimento em análise atende plenamente a
esses requisitos constitucionais e regimentais.
Por sua vez, o sobrestamento das proposições,
nos termos do parágrafo único do art. 335 do Regimento Interno, é de competência da comissão responsável
pelo estudo da matéria, que é a Comissão de Serviços
de Infraestrutura.
Ocorre, todavia, que o deferimento do requerimento de informações interrompe a tramitação da matéria
que se pretende esclarecer, até que as informações
solicitadas sejam prestadas pela autoridade competente, nos termos do inciso IV do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal.
Assim sendo, as proposições citadas terão sua
tramitação interrompida automaticamente, o que toma
desnecessário eventual pedido de sobrestamento.
III – Voto
Ante o exposto, voto pelo deferimento do Requerimento n° 469, de 2011.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 2011.

II – Análise
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição, “as
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado (...), importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento

LEGILAÇÃO CITADA
ANEXADA AO PROCESSADO
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
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LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providências.
....................................................................................
Brasília, 10 de setembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI
– Alfredo Buzaid – Adalberto de Barros Nunes – Orlando Geisel – Antônio Delﬁm Netto – Mário David
Andreazza – J. Araripe Macedo – João Paulo dos
Reis Velloso – José Costa Cavalcanti.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12-9-1973 e retiﬁcado no DOU de 11-12-1973

....................................................................................
LEI Nº 12.379, DE 6 DE JANEIRO DE 2011
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Viação – SNV; altera a Lei nº 9.432, de 8 de
janeiro de 1997; revoga as Leis nos 5.917,
de 10 de setembro de 1973, 6.346, de 6 de
julho de 1976, 6.504, de 13 de dezembro de
1977, 6.555, de 22 de agosto de 1978, 6.574,
de 30 de setembro de 1978, 6.630, de 16 de
abril de 1979, 6.648, de 16 de maio de 1979,
6.671, de 4 de julho de 1979, 6.776, de 30
de abril de 1980, 6.933, de 13 de julho de
1980, 6.976, de 14 de dezembro de 1980,
7.003, de 24 de junho de 1982, 7.436, de 20
de dezembro de 1985, 7.581, de 24 de dezembro de 1986, 9.060, de 14 de junho de
1995, 9.078, de 11 de julho de 1995, 9.830,
de 2 de setembro de 1999, 9.852, de 27 de
outubro de 1999, 10.030, de 20 de outubro
de 2000, 10.031, de 20 de outubro de 2000,
10.540, de lº de outubro de 2002, 10.606, de
19 de dezembro de 2002, 10.680, de 23 de
maio de 2003, 10.739, de 24 de setembro de
2003, 10.789, de 28 de novembro de 2003,
10.960, de 7 de outubro de 2004, 11.003,
de 16 de dezembro de 2004, 11.122, de 31
de maio de 2005, 11.475, de 29 de maio de
2007, 11.550, de 19 de novembro de 2007,
11.701, de 18 de junho de 2008, 11.729, de
24 de junho de 2008, e 11.731, de 24 de junho de 2008; revoga dispositivos das Leis
nos 6.261, de 14 de novembro de 1975, 6.406,
de 21 de março de 1977, 11.297, de 9 de
maio de 2006, 11.314, de 3 de julho de 2006,
11.482, de 31 de maio de 2007, 11.518, de
5 de setembro de 2007, e 11.772, de 17 de
setembro de 2008; e dá outras providências.
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A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
MENSAGEM
Nº 1, DE 6 DE JANEIRO DE 2011
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
do § lº do art. 66 da Constituição, decidi votar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, a
Projeto de Lei nº 1.176, de 1995 (nº 18/00 no Senado
Federal), que “Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Viação – SNV; altera a Lei
nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997; revoga as Leis
nos 5.917, de l0 de setembro de 1973, 6.346, de 6 de
julho de 1976, 6.504, de 13 de dezembro de 1977,
6.555, de 22 de agosto de 1978, 6.574, de 30 de setembro de 1978, 6.630, de 16 de abril de 1979, 6.648,
de 16 de maio de 1979, 6.671, de 4 de julho de 1979,
6.776, de 30 de abril de 1980, 6.933, de 13 de julho de
1980, 6.976, de 14 de dezembro de 1980, 7.003, de 24
de junho de 1982, 7.436, de 20 de dezembro de 1985,
7.581, de 24 de dezembro de 1986, 9.060, de 14 de
junho de 1995, 9.078, de 11 de julho de 1995, 9.830,
de 2 de setembro de 1999, 9.852, de 27 de outubro
de 1999, 10.030, de 20 de outubro de 2000, 10.031,
de 20 de outubro de 2000, 10.540, de lº de outubro de
2002, 10.606, de 19 de dezembro de 2002, 10.680, de
23 de maio de 2003, 10.739, de 24 de setembro de
2003, 10.789, de 28 de novembro de 2003, 10.960,
de 7 de outubro de 2004, 11.003, de 16 de dezembro
de 2004, 11.122, de 31 de maio de 2005, 11.475, de
29 de maio de 2007, 11.550, de 19 de novembro de
2007, 11.701, de 18 de junho de 2008, 11.729, de 24
de junho de 2008, e 11.731, de 24 de junho de 2008;
revoga dispositivos das Leis nos 6.261, de 14 de novembro de 1975, 6.406, de 21 de março de 1977,
11.297, de 9 de maio de 2006, 11.314, de 3 de julho
de 2006, 11.482, de 31 de maio de 2007, 11.518, de
5 de setembro de 2007, e 11.772, de 17 de setembro
de 2006; e dá outras providências.”
Ouvidos, os Ministérios dos Transportes, da Defesa, a Advocacia-Geral da União e a Secretaria de
Portos da Presidência da República manifestaram-se
pelo veto aos seguintes dispositivos:
Inciso I do caput e § 1º do art. 6º
“I – delegação a Estado, ao Distrito Federal, a
Município ou a consórcio entre esses entes, que atuarão em seu nome;”
“§ 1º A delegação de que trata o inciso I do caput será formalizada mediante convênio, respeitadas
as prerrogativas da União e assegurada a integridade
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do patrimônio objeto da delegação, na forma de Lei nº
9.277, de l0 de maio de 1996.”
Razões dos vetos
“A expressão ﬁnal do incise I do art. 6º poderia
induzir a interpretação de que a União assumiria todas as responsabilidades entabuladas pelos Estados,
Distrito Federal ou Municípios durante a execução dos
convênios de delegações, o que poderia trazer ônus
não previstos à União. Ademais, a possibilidade de a
União delegar a outros entes da federação a administração e exploração de rodovias, portos federais o
aeródromos públicos
já está autorizada na Lei nº 9.277, de 10 de maio
de 1996, e no art. 37 do próprio projeto de lei.”
Os Ministérios dos Transportes e da Defesa e
a Secretaria de Portos da Presidência da República
opinaram, ainda, pelo voto aos dispositivos abaixo:
§§ 1º e 2º do art. 11
“§ 1º No caso de empreendimento cujo valor total seja superior a 10 (dez) vezes o limite estabelecido
na alínea c do inciso I do art. 23 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, serão exigidos estudos prévios
que comprovem a viabilidade econômica e indiquem
a prioridade do investimento.
§ 2º Para ﬁns de implantação de componentes do
SNV, serão considerados prioritários os investimentos
que visem a:
I – conclusão de obras já iniciadas, desde que
comprovada, em avaliação econômica e social, a viabilidade dos investimentos complementares ou marginais necessários, atendidas as exigências ambientais;
II – estruturação ou complementação de corredores estratégicos.”
Razões dos vetos
“As exigências ignoram aspectos relacionados ao
interesse social ou de segurança nacional das obras,
o que poderia trazer diﬁculdades à implementação
de programas prioritários do Governo, como ações
inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Frise-se que a legislação atual já abarca os
demais aspectos mencionados, conforme o art. 3º,
alínea i, da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.”
Ouvidos, também, os Ministérios de Minas e
Energia e da Fazenda manifestaram-se pelo veto ao
dispositivo a seguir transcrito:
Art. 31
“Art. 31. As intervenções em corpo de água incluído na relação descritiva constante do Anexo IV
deverão preservar as condições de navegabilidade
atual ou futura e dependem de autorização prévia da
autoridade de transporte competente.”
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Razões de veto
“Da forma como redigido, o dispositivo conﬂita
com a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Aquela
norma, em seu art. 13, trata a matéria de forma mais
abrangente, determinando a preservação do uso múltiplo dos recursos hídricos, no qual se inclui a navegabilidade, quando for o caso.”
Já a Ministério dos Transportes opinou também
pelo veto ao dispositivo abaixo:
Art. 41.
“Art. 41. Fica a União autorizada a realizar investimentos nas rodovias objeto da Medida Provisória nº 82,
de 7 de dezembro de 2002, ainda não transferidos a
Estado ou ao Distrito Federal, desde que destinados a:
I – manter condições normais de tráfego até a
efetivação da transferência;
II – proporcionar as condições técnicas para efetivação da transferência, mediante projeto de restauração aprovado pela unidade da Federação para a qual
a rodovia será transferida.
Parágrafo único. A realização dos investimentos
a que se refere o inciso I ﬁca condicionada a prévio
compromisso do Estado ou Distrito Federal de receber
deﬁnitivamente a rodovia beneﬁciada.”
Razões do veto
“O art. 41, da forma como redigido, apresenta
condicionantes mais restritivas do que o art. 19 da Lei
nº 11.314, de 3 de julho do 2006, com a redação conferida pelo art. 72 da Medida Provisória nº 513, de 26
de novembro de 2010, e que restringirão investimentos
da União em favor das rodovias que menciona.”
Também opinaram pelos votos abaixo, os Ministérios dos Transportes, da Defesa, da Fazenda e
a Secretaria de Portos da Presidência da Republica:
Art. 45 e Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII
“Art. 45. Revogam-se a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, os arts. 1º a 3º da Lei nº 6.261, de 14
de novembro do 1975, a Lei nº 6,346, de 6 de julho de
1976, os arts. 1º a 3º da Lei nº 6.406, de 21 de março de
1977, a Lei nº 6.504, de 13 de dezembro do 1977, a Lei nº
6.555, de 22 de agosto de 1978, a Loi nº 6.574, de 30 de
setembro do 1978, a Lei nº 6.630, de 16 de abril de 1979,
a Lei nº 6.648, de 15 de maio de 1979, a Lei nº 6.671, de
4 de julho de 1979, a Lei nº 6.776, de 30 de abril de 1980,
a Lei nº 6.933, de 13 do julho de 1980, a Lei nº 6.976, de
14 de dezembro de 1980, a Lei nº 7.003, de 24 de junho
de 1982, a Lei nº 7.436, de 20 de dezembro de 1985, a
Lei nº 7.581, de 24 de dezembro do 1986, a Lei nº 9.060,
de 14 de junho de 1995, a Lei nº 9.078, de 11 de julho de
1995, a Lei nº 9.830, de 2 de setembro de 1999, a Lei nº
9.852, de 27 de outubro de 1999, a Lei nº 10.030, de 20
de outubro de 2000, a Lei nº 10.031, de 20 de outubro de
2000, a Lei nº 10.540, de 1º de outubro do 2002, a Lei nº
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10.606, de 19 de dezembro de 2002, a Lei nº 10.680, de
23 de maio de 2003, a Lei n9 10.739, de 24 de setembro
de 2003, a Lei nº 10.789, de 28 de novembro de 2003, a
Lei nº 10.960, de 7 de outubro de 2004, a Lei nº 11.003, de
16 de dezembro de 2004, a Lei nº 11.122, de 31 de maio
de 2005, os arts. 2º a 7º da Lei nº 11.297, de 9 de maio do
2006, o art. 20 da Lei nº 11.314, de 3 de julho do 2006, a
Lei nº 11.475, de 29 de maio de 2007, o art. 12 da Lei nº
11.482, de 31 de maio de 2007, o art. 11 da Lei nº 11.518,
de 5 do setembro de 2007, a Lei nº 11.550, de 19 de novembro de 2007, a Lei nº 11.701, de 18 de junho de 2008;
a Lei nº 11.729, de 24 de junho de 2008, a Lei nº 11.731,
de 24 de junho de 2008, e os arts. 1º a 3º da Lei nº 11.772,
de 17 de setembro de 2008.
”ANEXO I
Subsistema Rodoviario Federal
Relação Descritiva Das Rodovias
....................................................................................
Razões dos vetos
“Os Anexos I a VII do Projeto de Lei contém as
relações descritivas dos componentes dos subsistemas
que integram ao Sistema Federal de Viação – SFV. Não
obstante o mérito de buscar a necessária organização
da relação de projetos integrantes do PNV, tal relação
não reﬂete o estado atual do planejamento viário nacional. Com efeito, os Anexos deixaram de incluir projetos hoje constantes do PNV e fundamentais para o
desenvolvimento do País, alguns, inclusive, integrantes
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
O voto aos Anexos, conjugado com o veto ao art.
45, permite manter em vigor as relações descritivas constantes da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, bem
como as leis que as atualizaram, evitando-se prejuízos ao
planejamento e aos investimentos da União no infraestrutura viária nacional, e possibilite o reestudo da matéria
e a submissão, oportuna, de nova proposta legislativa.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados do
projeto em curso, os quais ora submeto a elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 7-1-2011, retiﬁcado
no em 12-2-2011 e 13-1-2011.

PARECER Nº 483, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 491, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
491, de 2011, de autoria do Senador Itamar Franco,
no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 50,
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§ 2°, da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a;
216, I e 217, do Regimento Interno do Senado Federal, postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia para que preste informações
“no sentido de se obter esclarecimentos, junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, sobre
o cumprimento, por parte da CNEN, dos dispositivos
da Lei n° 10.308, de 2001 que disciplina a instalação
de depósitos de rejeitos radioativos”.
II – Análise
O Requerimento n° 491, de 2011, de autoria do
Senador Itamar Franco, com o esteio do artigo 50, § 2°,
da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a; 216, I e
217, do Regimento Interno do Senado Federal, cuida de
solicitar informações “no sentido de se obter esclarecimentos, junto á Comissão Nacional de Energia Nuclear
– CNEN, sobre o cumprimento, por parte da CNEN, dos
dispositivos da Lei n° 10.308, de 2001 que disciplina a
instalação de depósitos de rejeitos radioativos”.
Sua Excelência o Senador Itamar Franco embasa
seu pleito trazendo á baila o exemplo recente do Japão
com a catástrofe nuclear e a justiﬁcável preocupação
com as usinas de Angra, considerando que o planeta passa por grandes movimentações de placas e no
Brasil, em especiﬁco, há os malsinados deslizamentos
de terra por conta das intensas chuvas.
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado
e as razões que o justiﬁcam estão conforme o ordenamento jurídico, além do que as respostas a serem
dadas mostram-se relevantes para os interesses do
País e para a segurança de toda a sociedade brasileira.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 491, de 2011, de autoria do Senador
Itamar Franco.
Sala da Comissão, 26 de maio de 2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA–GERAL DA MESA
LEI N° 10.308. DE 20 DE NOVEMBRO DE 2001
Mensagem de Veto
Dispõe sobre a seleção de locais, a
construção, o licenciamento, a operação,
a ﬁscalização, os custos, a indenização, a
responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos,
e dá outras providências.
(...)
Brasília, 20 de novembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Aloysio Nunes Ferreira Filho
– José Serra – José Jorge – Ronaldo Mota Sardenberg – José Carlos Carvalho.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21-11-2001.

PARECER No 484, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 497, de 2011, do Senador
Ricardo Ferraço, por meio do qual são requeridas informações ao Senhor Ministro
de Estado da Defesa sobre as razões e os
critérios que determinam o engajamento do
Departamento de Engenharia e Construção
do Exército Brasileiro – DEC, na execução
de obras públicas de infraestrutura realizadas em cooperação com outros órgãos
de governo mediante celebração de convênios e outras parcerias, o detalhamento
das obras de cooperação e a capacidade
do DEC em ampliar o seu acervo de obras
do sistema de obras de cooperação que
permita celebrar novos convênios ou parcerias para realizar as obras públicas para
as quais seja requisitado em função de sua
condição de órgão especializado.
Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Requerimento n° 497, de 2011, de autoria do
Senador Ricardo Ferraço, requer sejam prestadas
informações, pelo Ministro da Defesa, sobre: 1. as
razões e critérios que determinam o engajamento do
Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro (DEC) na execução de obras públicas de
infraestrutura, realizadas em cooperação com outros
órgãos de governo, mediante celebração de convênios
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e outras parcerias; 2. O detalhamento das obras de cooperação, em execução direta ou em superintendência pelo DEC, quanto à localização regional, natureza,
tipo, etapa, valor, datas de início e de ﬁnalização prevista; 3. A atual capacidade do DEC em ampliar o seu
acervo de obras do sistema de obras de cooperação,
de tal forma que o permita celebrar novos convênios
ou parcerias para realizar as obras públicas de infraestrutura para as quais seja requisitado em função de
sua condição de órgão especializado, de sua efetiva
capacidade técnica e ainda da previsibilidade para as
referidas celebrações; 4. A atual capacidade do DEC
em celebrar novos convênios ou parcerias para realizar especiﬁcamente obras de natureza aeroportuária
e as razões que estabelecem a condição informada.
As informações são solicitadas para a ﬁnalidade
de esclarecer sobre retardo de obras em aeroportos
brasileiros, em especial no de Vitória. O presidente da
Infraero em 2010, Murilo Marques, aﬁrmou que seria
ﬁrmado convênio com o Exercito Brasileiro para participar da obra de modernização do Aeroporto de Vitória,
após rescisão com os responsáveis iniciais. O Exercito
seria responsável, ao menos, pelas pistas e pátio de
aeronaves. Essa informação fora ratiﬁcada pelo Presidente Lula. Entretanto, até hoje vários contratempos
impediram a concretude dessa participação e não há
indicativo que ocorrera algum dia. Ao contrario, manifestações indicam a não participação do Exercito, que
estaria sobrecarregado.
II – Análise
O Requerimento veio a esta Mesa, com fundamento no § 2° do art. 50 da Constituição Federal e nos
termos do inciso I do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), que conferem a esta Casa
prerrogativa de solicitar esclarecimentos sobre qualquer assunto submetido a sua apreciação ou atinente
a sua competência ﬁscalizadora, cabendo a Mesa, nos
termos do art. 215, inciso I, a, do RISF, decidir sobre
a admissibilidade desses requerimentos.
Em termos gerais, o Requerimento n° 497, de
2011, preenche os requisitos previstos no art. 216, I e
II, do RISF, e no Ato da Mesa n° 1, de 2001, quando
solicita informações sobre as atividades do Departamento de Engenharia e Construção do Exercito Brasileiro. Não trata de pedido de providencia, consulta,
sugestão, conselho ou interrogado sobre o propósito
do Executivo Federal nessa atividade, excetuando
nas questões I e IV quando indaga sobre as razões
da política do setor.
Entendemos, portanto, que a iniciativa pode seguir
seu curso, por se compatibilizar com a tarefa outorgada
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ao Poder Legislativo de ﬁscalizar, por suas Casas, os
atos do Poder Executivo, com as emendas que sugere.
III – Voto
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 497, de 2011, com as seguintes emendas:
Emenda n° 1
Dê-se a questão n° I, nos termos do que dispõe
o Requerimento no 497, de 2011, a seguinte redação:
“I – Quais são os critérios que determinam o engajamento do Departamento de Engenharia e Construção do Exercito Brasileiro (DEC) na execução de obras
públicas de infraestrutura, realizadas em cooperação
com outros Órgãos de governo, mediante celebração
de convênios e outras parcerias?”
Emenda n° 2
Dê-se a questão n° IV, nos termos do que dispõe
o Requerimento n° 497, de 2011, a seguinte redação:
“IV – Qual é a atual capacidade do Departamento de Engenharia e Construção do Exercito Brasileiro
de celebrar novos convênios ou parcerias para realizar obras, em especial as de natureza aeroportuária?”
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Meio Ambiente sobre a prática de biopirataria na Região Amazônica.
Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin
embasa seu pleito alegando que “a enorme biodiversidade, que existe na região Amazônica, é alvo do interesse de inúmeros estudiosos para aquela Região.
Todavia, segundo informações dos ribeirinhos, não
só estudiosos adentram a ﬂoresta, mas também um
grande número de pessoas, que sem autorização,
vem retirando amostras da biodiversidade brasileira e
levando para o exterior.”
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado
e as razões que o justiﬁcam dizem respeito a pr6pria
soberania do País. O Brasil não pode mais ﬁcar a mercê de pessoas e/ou grupos que tem outros interesses
que tido o brasileiro.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 520, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.

PARECER N° 485, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 520, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
520, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo
50, da Constituição Federal e dos artigos 215 e 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, postula seja
ouvida a Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente
sobre a prática de biopirataria na Região Amazônica.
II – Análise
O Requerimento n° 520, de 2011, de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin nos termos do artigo
50, da Constituição Federal c/c os artigos 215 e 216,
do Regimento Interno do Senado Federal cuida de
solicitação a Sua Excelência, a Ministra de Estado do

PARECER Nº 486, DE 2011
Da Comissão Diretora, sobre Ato regulamentando as atividades integrantes do
Programa Senado Jovem Brasileiro, criado
pela Resolução do Senado nº 42, de 2010.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
A Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010,
que cria o Programa Senado Jovem Brasileiro no âmbito do Senado Federal, foi aprovada em plenário no
dia 4 de agosto de 2010, tendo sido promulgada e
publicada no Diário do Senado Federal no dia 12 e
posteriormente publicada no Diário Oﬁcial da União
no dia 17 do mesmo mês.
Em síntese, o Programa Senado Jovem Brasileiro
é composto de duas atividades integradas; o Concurso de Redação do Senado Federal e o Projeto Jovem
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Senador. Para adequado funcionamento do Programa,
o art. 22 da Resolução previu sua regulamentação por
Ato, nos seguintes termos:
Art. 22. As atividades do Programa Senado Jovem
Brasileiro serão regulamentadas por ato da Comissão
Diretora do Senado Federal no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data de publicação desta Resolução.
Para cumprir tal desiderato, fui designado relator
da matéria, durante a 5ª Reunião da Mesa, realizada
em 28 de abril de 2011.
II – Análise
A competência da Comissão Diretora para regulamentar o Programa Senado Jovem Brasileiro encontra-se, portanto, prevista no art. 22 da Resolução nº 42,
de 2010, que o instituiu com o objetivo de proporcionar
aos estudantes conhecimento acerca da estrutura e
do funcionamento do Poder Legislativo Brasileiro, bem
como estimular um relacionamento permanente dos
jovens cidadãos com o Senado Federal (art. 1º).
Trata-se de uma feliz iniciativa da Casa, no sentido
de propiciar maior conhecimento e integração do Legislativo com relevante parcela da população, que é a juventude. Para tanto, o Programa vale-se de duas iniciativas;
o Concurso de Redação e o Projeto Jovem Senador.
O Concurso de Redação do Senado, que já vem
sendo executado desde 2008, é um evento coordenado
pela Secretaria de Relações Públicas em parceria com
as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito
Federal. Após escolha da redação vencedora em cada
escola pública, a Secretaria de Educação faz a seleção da redação vencedora na respectiva unidade da
Federação e a remete ao Senado Federal. Aqui, uma
comissão julgadora escolhe as três primeiras colocadas no Concurso.
Os ﬁnalistas do Concurso de Redação (um de
cada Estado e do DF) passam a participar, como parte da premiação, da edição anual do Projeto Jovem
Senador, que deverá ser realizado sempre no mês
de novembro.
O Projeto Jovem Senador estabelece a possibilidade dos estudantes funcionarem como parlamentares
durante uma legislatura de três dias, na qual poderão
realizar pronunciamentos e apresentar proposições legislativas. Os projetos aprovados serão encaminhados
à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa na forma de sugestão legislativa (art. 102-E
do Regimento Interno).
O Ato que ora estamos propondo visa a disciplinar
com maiores detalhes o funcionamento do Concurso
e do Projeto Jovem Senador. Nesse sentido, podemos
levantar alguns pontos que consideramos relevantes
no texto sugerido:
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a) deﬁnição clara dos estudantes que poderão
participar do Concurso de Redação (art. 3º);
b) previsão de termo de adesão para formalizar
a parceria entre o Senado Federal e as Secretarias de
Educação dos Estados e DF (art. 5º);
c) deﬁnição das etapas de realização de cada
edição do Concurso de Redação (art. 7º);
d) estabelecimento da forma e conteúdo do regulamento anual do Concurso, a ser expedido pela
Secretaria de Relações Públicas (art. 8º);
e) limitação do transporte aéreo a ser pago como
o deslocamento de ida e volta entre o aeroporto mais
próximo da residência da pessoa e o aeroporto de
Brasília (art. 15);
f) possibilidade de autorização, pelo Primeiro-Secretário, das despesas com seguro-saúde para os
ﬁnalistas e com transporte aéreo, hospedagem, alimentação e traslado para o responsável legal de ﬁnalista
menor de 18 anos de idade (art. 16);
g) garantia do apoio da Secretaria de Polícia do
Senado (art. 17);
h) previsão de substituição do estudante ﬁnalista em caso de impedimento comprovado de participar
do Projeto Jovem Senador (art. 18, parágrafo único);
i) regras de funcionamento do Projeto Jovem
Senador arts. 20 a 24);
j) deﬁnição de responsabilidades entre os órgãos
do Senado Federal envolvidos no Programa (arts. 4º,
6º, 8º, 9º, 17 e 25).
Com isso, acreditamos que estão traçadas as
diretrizes para realização das atividades do Programa
Senado Jovem Brasileiro. Trata-se de idéia oportuna,
que procura despertar o interesse dos jovens estudantes brasileiros para a política, fazendo com que possam
propor, discutir e votar projetos de lei seguindo as normas – mesmo que adaptadas – do processo legislativo. Assim, os jovens poderão desfrutar um pouco da
experiência legislativa e compreender o trabalho que
realizamos no Senado Federal.
III – Voto
Pelo exposto, apresentamos a seguir o Ato da
Comissão Diretora que “regulamenta a Resolução nº
42, de 2010, que cria o Programa Senado Jovem Brasileiro no âmbito do Senado Federal”.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº , DE 2011
Regulamenta a Resolução nº 42, de
2010, que cria o Programa Senado Jovem
Brasileiro no âmbito do Senado Federal.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve:
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CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. 1º O Programa Senado Jovem Brasileiro,
criado por intermédio da Resolução nº 42, de 12 de
agosto de 2010, é regulamentado por este Ato e tem
como objetivos:
I – proporcionar aos estudantes conhecimento
acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo Brasileiro; e
II – estimular relacionamento permanente dos
jovens cidadãos com o Senado Federal.
Art. 2º De modo a atender aos objetivos descritos no art. 1º, o Programa Senado Jovem Brasileiro é
integrado pelas seguintes atividades, que devem funcionar de forma articulada:
I – concurso de Redação do Senado Federal; e
II – Projeto Jovem Senador.
Parágrafo único. A articulação de que trata o caput viabiliza-se, entre outras medidas, pela participação
dos ﬁnalistas do Concurso de Redação classiﬁcados
em primeiro lugar em cada uma das unidades da Federação, na edição anual do Projeto Jovem Senador,
na forma do disposto no art. 18.
CAPÍTULO II
Do Concurso de Redação do Senado Federal
Art. 3º Poderão participar do Concurso de Redação do Senado Federal, a ser realizado anualmente,
estudantes de dezesseis a dezenove anos de idade,
regularmente matriculados em um dos dois últimos
anos do ensino médio de escolas públicas estaduais
das vinte e sete unidades da Federação, cujas Secretarias de Educação formalizarem parceria com o Senado Federal para realização do Concurso.
§ 1º Somente poderão participar do Concurso de
Redação os estudantes de dezesseis a dezenove anos,
considerando-se a idade na data de envio das redações
ao Senado Federal pelas Secretarias de Educação, na forma do regulamento e cronograma de que tratam o art. 8º.
§ 2º Poderão participar do Concurso de Redação,
atendidas as condições previstas no caput, os estudantes da educação proﬁssional técnica de nível médio
de que trata o inciso I do art. 36-B da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996.
§ 3º As etapas do Concurso de Redação do Senado Federal deverão desenvolver-se no decorrer do ano
de modo que a premiação ocorra no mês de novembro.
Art. 4º Todas as edições do Concurso de Redação serão planejadas, coordenadas, executadas
e avaliadas pela Secretaria de Relações Públicas do
Senado Federal.
Art. 5º A parceria entre a Secretaria de Educação
de cada unidade da Federação e o Senado Federal,
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prevista no art. 3º, será formalizada mediante Termo de
Adesão ﬁrmado pelo respectivo Secretário de Educação, com validade de um ano e renovação automática,
salvo manifestação em contrário.
§ 1º Caberá ao Secretário de Educação indicar
coordenador e respectivo substituto para organizar e
realizar o processo de seleção do Concurso de Redação na respectiva unidade da Federação, de acordo
com o disposto no Termo de Adesão.
§ 2º Em data a ser estipulada pela Secretaria de
Relações Públicas do Senado Federal, deverá ser realizada, em Brasília, reunião de preparação e organização
de cada edição anual do Concurso de Redação, com a
presença do coordenador de cada unidade da Federação.
Art. 6º Caberá à Secretaria Geral da Mesa e à
Secretaria de Relações Públicas a escolha do tema
de cada edição do Concurso de Redação, que terá
como objeto assunto relacionado aos tópicos civismo
e patriotismo e que convide à reﬂexão sobre o exercício da cidadania.
§ 1º O tema para o ano subsequente deverá ser
anunciado na cerimônia de premiação de cada edição
do Concurso de Redação.
§ 2º A divulgação de cada edição do Concurso de
Redação deverá explicitar o tema e os objetivos geral e
especíﬁcos a serem atendidos pela reﬂexão proposta.
Art. 7º A realização de cada edição do Concurso de Redação será desdobrada, pelo menos, nas
seguintes etapas:
I – seleção da redação vencedora em cada escola;
II – inscrição, pela escola, da redação selecionada junto à Secretaria de Educação;
III – seleção e envio da redação vencedora na
unidade da Federação ao Senado Federal pela Secretaria de Educação; e
IV – escolha das redações classiﬁcadas em primeiro, segundo e terceiro lugar no Concurso pela comissão julgadora do Sendo Federal.
Parágrafo único. A Secretaria de Relações Públicas
do Senado Federal, atendendo às necessidades da realização do Concurso de Redação e ouvidos os órgãos envolvidos, deverá especiﬁcar em regulamento as atividades
em que essas etapas se desenvolvem, designando o responsável por elas e o seu respectivo prazo de execução.
Art. 8º A Secretaria de Relações Públicas do
Senado Federal deverá elaborar, em conformidade
com a Resolução nº 42, de 2010, e com este Ato, um
regulamento a cada edição do Concurso de Redação,
de forma a dar publicidade às normas que o regem.
Parágrafo único. O regulamento deverá conter,
pelo menos, as seguintes informações:
I – objetivos geral e especíﬁcos da edição do
Concurso;
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II– público-alvo do Concurso e condições de
participação;
III – tema e modalidade de redação;
IV – etapas do Concurso e responsabilidade por
sua execução;
V – período e procedimentos de inscrição;
VI – cronograma de atividades do Concurso, indicando-se, em especial, a data limite para postagem
das redações pelas Secretarias de Educação;
VII – critérios de avaliação;
VIII– cerimônia de premiação e prêmios a serem
concedidos; e
IX – formas de divulgação do Concurso e da redação vencedora.
Art. 9º O Senado Federal constituirá comissão
julgadora formada por cinco servidores efetivos, provenientes dos seguintes órgãos:
I – dois servidores da Consultoria Legislativa
(CONLEG);
II – dois servidores do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB); e
III – um servidor da Secretaria-Geral da Mesa
(SGM).
§ 1° A critério do Senado Federal, o Conselho de
Secretários de Educação (CONSED) poderá participar
da comissão julgadora de que trata o caput mediante
a indicação de um representante.
§ 2° A critério do Senado Federal, representantes
de outras instituições que se tornem parceiras na organização do Concurso de Redação também poderão
integrar a comissão julgadora.
§ 3° O convite para participação na comissão
julgadora, de que tratam os §§ 1º e 2º, será formulado ao CONSED e a outras instituições mediante ofício
subscrito pelo Primeiro-Secretário do Senado Federal.
§ 4° As indicações para participação na comissão julgadora deverão ser feitas até a sua constituição,
sendo a data prevista para esse ato informada no ofício
de que trata o § 3° deste artigo.
Art. 10. Só serão validadas as redações enviadas
a comissão organizadora do Concurso de Redação
que tiverem sido legitimamente escolhidas e encaminhadas pelas Secretarias de Educação das unidades
da Federação de origem.
Art. 11. Só será validada a redação comprovadamente postada no prazo disposto no regulamento
previsto no art. 8º
Art. 12. A cerimônia de premiação, da qual os
estudantes ﬁnalistas participarão, será realizada na
sede do Senado Federal, em Brasília-DF.
Parágrafo único. A premiação a que se refere o caput será especiﬁcada no regulamento previsto no art. 8º
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Art. 13. O Senado Federal será responsável pela
ampla divulgação de todas as etapas de realização
do certame.
Art. 14. Os procedimentos administrativos necessários a realização do Concurso de Redação deverão
garantir o cumprimento dos prazos previstos no regulamento de que trata o art. 8º
Art. 15. O transporte aéreo a que se referem a
Resolução do Senado Federal n° 42, de 2010, e este
Ato abrange o deslocamento de ida e volta entre o
aeroporto mais próximo da residência da pessoa e o
aeroporto de Brasília.
Art. 16. O Primeiro-Secretário do Senado Federal
poderá autorizar:
I – seguro-saúde, para os ﬁnalistas, durante a
viagem e no período de estada em Brasília;
II – transporte aéreo, hospedagem, alimentação e
traslado, em Brasília, para o acompanhante que for responsável legal de ﬁnalista menor de 18 anos de idade.
Art. 17. As atividades do Concurso de Redação
contarão com o apoio da Secretaria de Polícia do Senado Federal.
CAPÍTULO III
Do Projeto Jovem Senador
Art. 18. Os ﬁnalistas do Concurso de Redação
participarão, como parte da premiação, da edição anual
do Projeto Jovem Senador, representando a unidade
da Federação onde venceram o processo de seleção.
Parágrafo único. O ﬁnalista do Concurso de Redação, em caso de impedimento comprovado de participar
da edição anual do Projeto Jovem Senador, poderá ser
substituído, para esse efeito, pelo segundo colocado ou,
no impedimento deste, pelo terceiro colocado no processo de seleção da respectiva unidade da Federação.
Art. 19. O Projeto Jovem Senador, de periodicidade anual, será realizado no mês de novembro, coincidindo, obrigatoriamente, com a data de premiação do
Concurso de Redação do Senado Federal.
Art. 20. No âmbito do Projeto Jovem Senador,
caberá aos estudantes, devidamente orientados, a
elaboração de proposições legislativas e de pronunciamentos que serão apresentados em sessões simuladas, preferencialmente, no plenário do Senado Federal.
Parágrafo único. Observar-se-ão, no decorrer dos
trabalhos do Projeto Jovem Senador, tanto quanto possível, os procedimentos regimentais relativos ao trâmite
das proposições, inclusive quanto a sua iniciativa, publicação, discussão e votação em plenário e expedição
de autógrafos, nos quais estará consignado o nome
do autor do projeto de lei aprovado.
Art. 21. Os trabalhos do Projeto Jovem Senador
serão dirigidos por uma Mesa eleita pelos Jovens Se-
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nadores e Senadoras, composta por Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário.
Art. 22. A legislatura terá a duração de três dias,
iniciando-se com a posse dos Jovens Senadores e
Senadoras e a eleição da Mesa e ﬁndando-se com
a redação dos autógrafos dos projetos aprovados na
Ordem do Dia e sua conseqüente publicação no Diário
do Senado Federal, atendidas as normas da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Parágrafo único. Terá o tratamento de sugestão legislativa, prevista no inciso I do art. 102-E do Regimento
Interno do Senado Federal, a proposição legislativa devidamente aprovada e publicada nos termos dos arts. 18
e 20 da Resolução do Senado Federal n° 42, de 2010.
Art. 23. As proposições legislativas aprovadas e
publicadas no Diário do Senado Federal serão divulgadas no Portal e nos demais veículos de comunicação
do Senado Federal.
Art. 24. O plenário do Senado Federal poderá ser
aberto aos ﬁns de semana para o desenvolvimento
das atividades vinculadas ao Projeto Jovem Senador.
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CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 25. A Secretaria-Geral da Mesa e a Secretaria de Relações Públicas tomarão as providências
necessárias, inclusive as soluções dos casos omissos,
para o planejamento, organização e implementação do
Programa Senado Jovem Brasileiro.
Parágrafo único. Caberá a Diretoria-Geral o apoio
técnico e logístico necessário a execução das atribuições previstas no caput.
Art. 26. Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 26 de maio de 2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal, em sua 6ª Reunião realizada no
dia 26 de maio do corrente ano, deliberou sobre as
seguintes matérias:
– Pela aprovação dos Requerimentos nºs 720 e
875, de 2010; 308, 352 a 375, 380, 395 a 399,
413, 420, 421, 422, 424, 431, 448, 454, 469, 491
e 520, de 2011, nos termos de seus relatórios.
Com a aprovação do Requerimento nº 469, de
2011, ﬁca interrompida a tramitação dos Projetos de Lei do Senado nº 655, de 2007, e 50,
de 2010, nos termos do inciso IV do art. 216 do
Regimento Interno;
– Pela aprovação dos Requerimentos nºs 887, de
2007; 761, de 2010; 497, de 2011, com alteração redacional;
– Pela aprovação dos Requerimentos nºs 349 e 350,
de 2011, que incluem os nomes dos Senadores
José de Alencar e Eliseu Resende, respectivamente, na coleção intitulada “Grandes Vultos que
Honraram o Senado”. Os Requerimentos nº 349
e 350, de 2011, vão à Secretaria Geral da Mesa
para as devidas providências;
– Pelo arquivamento dos Requerimentos nºs 1.372
e 1.373, de 2009, nos termos de seus relatórios;
– Pela aprovação do Requerimento nº 465, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nº 189 e 203, de 2010. As
matérias passam a tramitar em conjunto e vão
à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa;
– Pela aprovação do Requerimento nº 503, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 160, de 2010, e do Projeto
de Lei do Senado nº 196, de 2010. As matérias
passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão
terminativa;
– Pela aprovação do Requerimento nº 511, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nº 311, de 2010, e 163, de
2011. As matérias passam a tramitar em conjunto
e vão às Comissões de Constituição, Justiça e
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Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo
a esta última a decisão terminativa;
– Pela aprovação do Requerimento nº 527, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta das Propostas
de Emenda à Constituição nº 9, de 2009 (que já
tramita com as 17, de 2007, 20 e 35, de 2009),
12, de 2009, e 31, de 2011. As matérias passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania;
– Pela aprovação do Requerimento nº 578, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nº 99 e 177, de 2011. As matérias passam a tramitar em conjunto e vão às
Comissões de Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais, cabendo a esta última a decisão
terminativa;
– Pela aprovação do Requerimento nº 582, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta das Propostas
de Emenda à Constituição nº 2 e 5, de 2011. As
matérias passam a tramitar em conjunto e vão à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e
– Pela aprovação do Ato da Comissão Diretora nº 7,
de 2011, que “regulamenta a Resolução nº 42,
de 2010, que cria o Programa Senado Jovem
Brasileiro no âmbito do Senado Federal”.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 102, de
2007 (nº 3.129/2004, na Casa de origem, do Deputado
Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os
efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios
de telemáticos e informatizados à exercida por meios
pessoais e diretos.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário que publicou os Atos Declaratórios nºs 22 e 23, de 2011, do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, declarando o encerramento do prazo de vigência das Medidas
Provisórias nºs 520 e 521, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Atos Declaratórios:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os processados das Medidas Provisórias nºs
520 e 521, de 2011, vão à Comissão Mista para o cumprimento do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002–CN.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 32 a 34,
de 2011, vão à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:

160

22890

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

161

22891

162

22892

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

163

22893

164

22894

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

165

22895

166

22896

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

167

22897

168

22898

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

169

22899

170

22900

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

171

22901

172

22902

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

173

22903

174

22904

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

175

22905

176

22906

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

177

22907

178

22908

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

179

22909

180

22910

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

181

22911

182

22912

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011

Junho de 2011

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

183

22913

184

22914

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs
823 e 824, de 2011, do Presidente da Câmara dos
Deputados, que encaminham as Medidas Provisórias
nºs 522 e 524 de 2011, respectivamente, tendo em
vista o término do prazo de sua vigência, em 1º de
junho deste ano.
A Presidência da Mesa do Congresso Nacional,
nos termos do art. 14, parágrafo único, da Resolução
nº 1, de 2002 – CN, comunicará o fato à Senhora Presidente da República e fará publicar no Diário Oﬁcial
da União o ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência das referidas Medidas.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 823/11/SGM-P
Brasília, 8 de junho de 2011
Assunto: encaminha processado de Medida Provisória (perda de eﬁcácia)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os ﬁns do
disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único do art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o processado da Medida Provisória nº 522, de 2011, que
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
dos Transportes e da Integração Nacional, no valor
global de R$780.000.000,00 (setecentos e oitenta
milhões de reais)”, tendo em vista o término do prazo de vigência em 1º-6-11, nos termos do art. 62 da
Constituição Federal.
Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Presidente.
Of. nº 824/11/SGM-P
Brasília, 8 de junho de 2011
Assunto: encaminha processado de Medida Provisória (perda de eﬁcácia)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os ﬁns do
disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único do
art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o processado
da Medida Provisória nº 524, de 2011, que “Altera a Lei
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para autorizar
a prorrogação de contratos por tempo determinado
ﬁrmados com fundamento na alínea h do inciso VI do
art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993”,
tendo em vista o término do prazo de vigência em 1º6-11, nos termos do art. 62 da Constituição Federal.
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Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Medida Provisória nº 522, de 2011, vai
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização; e a Medida Provisória nº 524, de 2011,
vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Fora do microfone.) – Pela ordem!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sra. Presidente!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sra. Presidente!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Dornelles, inscrito pela Liderança de
seu partido.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Pela Liderança do PTB, com indicação...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Mozarildo, pela Liderança do PTB.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Pela ordem, Sra. Presidente: para uma comunicação
inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Desculpe-me: para uma comunicação inadiável,
Senador Pedro Taques.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Para uma comunicação inadiável, eu sou o terceiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para uma comunicação inadiável, Senador Pedro Taques. Comunicação inadiável, Senador Suplicy.
E Geovani ﬁca em terceiro.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Não,
o Senador Suplicy chegou antes de mim, aí eu cedo a
ele a comunicação inadiável, na minha frente.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Eu sou o primeiro...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Geovani é o primeiro?
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– ...inscrito para comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Então, vamos mudar a ordem: Geovani
é o primeiro; Suplicy é o segundo, e Taques, terceiro.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
Sra. Presidente. Eles chegaram antes.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – E Mozarildo e Francisco Dornelles, para liderança.
O primeiro orador inscrito é o Senador Ricardo
Ferraço, em permuta com o Senador Casildo Maldaner,
que já se encontra aqui e cedeu ao Colega.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidente Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs.
Senadores, agradeço a gentileza do Senador Casildo
Maldaner por esta permuta para que eu possa fazer
uso da tribuna.
Seguramente não é a primeira e, consequentemente, não será a última vez que abordo da tribuna
do Senado aqui, neste plenário, este tema. Mas se
insisto o faço porque têm se tornado cada vez mais
intensas as manifestações, por parte dos nossos governadores, dos nossos prefeitos e de muitos de nós
Senadores, sobre a necessidade de um realinhamento econômico-ﬁnanceiro das dívidas dos Estados e
dos nossos Municípios com a União. Dívidas que foram renegociadas, pela última vez, num outro cenário
econômico, completamente diferente e distinto deste
que vivemos. Essa foi uma negociação feita nos anos
de 1997 e 1998, no caso dos Estados, e em 2001, no
caso dos nossos Municípios brasileiros.
Vale lembrar que, antes da negociação dessas
mesmas dívidas, o desequilíbrio ﬁnanceiro de Estados
e Municípios havia chegado a um nível insuportável,
explosivo e jogava por terra – essa é que era a verdade
– qualquer esforço na direção do equilíbrio das contas
públicas em nosso País. Também representava uma
grave ameaça à recém-conquistada estabilidade econômica e à perspectiva da retomada do crescimento
econômico em nosso Brasil.
A renegociação dos débitos em condições mais
favoráveis representou, portanto, muito mais que um
alívio ﬁnanceiro, Sra. Presidente, muito mais que a recuperação da capacidade de investimento de Estados
e Municípios. Representou, na verdade, a possibilidade
de um ajuste ﬁscal fundamental para o equilíbrio econômico de nosso País. Ajuste que seria depois reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco,
a meu juízo, na gestão das nossas contas públicas,
que deu ao nosso País a segurança necessária para a
consolidação do ﬁm do processo inﬂacionário, permitindo que pudéssemos atravessar momentos de maior
turbulência, como recentemente o ﬁzemos.
Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, União,
Estados e Municípios passaram a registrar superávits
primários em suas contas e começaram a pagar suas
dívidas rigorosamente em dia por conta dos contratos
ﬁrmados entre a União e os demais entes federados.
Mas a verdade, meu caro Senador Eduardo Braga, é
que, por mais que Estados e Municípios as tenham
pago, o saldo das dívidas só faz aumentar.
Levantamento publicado recentemente pelo Valor
Econômico, com base nos dados do Balanço-Geral da
União, mostra que, no ﬁm de 2000, ano em que a Lei
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de Responsabilidade Fiscal foi aprovada, o saldo dessas dívidas renegociadas pela União era de R$199,3
bilhões. Até dezembro de 2010, governos estaduais e
municipais já haviam pago mais que isso – R$199,8
bilhões. Mesmo assim, pasmem, o saldo das dívidas
subiu para R$439,8 bilhões, mais de duas vezes, portanto, que o valor nominal original!
No caso do meu Estado, Senador Pedro Taques,
o Espírito Santo, a dívida de R$595 milhões, em 1997,
pulou para R$1,4 bilhão em abril de 2011. Isso depois
de o meu Estado, o Espírito Santo, ter desembolsado,
portanto, pago R$974 milhões para a União, meu caro
Senador Francisco Dornelles!
Pois bem, a explosão dessas dívidas de Estados
e Municípios tem por base contratos feitos em outra
conjuntura econômica, contratos que têm como indexador o IGP-DI da nossa estimada e reputada Fundação
Getúlio Vargas, além de uma taxa de juros que oscila
entre 6% a 9% ao ano.
Recentemente, o Ministro Guido Mantega observou, em audiência pública na Comissão de Assuntos
Econômicos desta Casa, que o IGP-DI era um indexador correto para as dívidas estaduais naquela época e
naquela conjuntura, quando a taxa Selic estava muito
elevada e, portanto, muito acima do IGP-DI. Mas, de
lá para cá, o que observamos é que a taxa Selic caiu
para além do IGP-DI.
Para se ter uma ideia, entre 1997 e 2010, o IGP-DI acumulou uma inﬂação de 229%. o IPCA, índice
usado pelo Banco Central no sistema de metas de
inﬂação, cresceu 134%. Vale a pena lembrar também
que, recentemente e de forma intensa, os secretários
estaduais de fazenda apresentaram ao Ministro da
Fazenda uma tabela comparando a Selic e o custo
ﬁnanceiro imposto a Estados e Municípios nas diversas renegociações feitas ao longo desse período, Senador Casildo. A Selic acumulada entre 1997 e 2010
foi de 691,7%; o custo do IGP-DI, mais 7,5% ao ano,
foi, portanto, de 709,7%, e o IGP-DI, mais 6% ao ano,
foi de 567%.
Os secretários alegam, com toda a razão, que o
que está havendo, na prática, é uma transferência de
renda dos Estados e Municípios para a União, como
uma apropriação indébita, como uma agiotagem, nessa
relação federativa, que precisa ser invertida.
Trocar o IGP-DI pelo IPCA e reduzir o limite de
comprometimento da receita corrente líquida de Estados e Municípios talvez seja uma boa solução para
aliviarmos o caixa dos governos estaduais e das prefeituras, ampliando a capacidade de investimento dos
Estados e Municípios, onde se dá a realidade, o dia a
dia dos trabalhadores, dos contribuintes, onde todos
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se esforçam muito pela transformação dos seus sonhos em realidade.
O certo é que se faz urgente encontrarmos uma
solução para essa escalada ﬁnanceira em detrimento,
em prejuízo dos Estados e dos Municípios brasileiros.
Convém lembrar que, ao ﬁnal da vigência dos contratos, o resíduo das dívidas precisará ser pago em até
dez anos.
Foi essa a preocupação que me levou, Sra. Presidente, a apresentar uma proposta – que não é a única;
outras propostas caminham nesta Casa em paralelo –,
em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos,
sob a relatoria do Senador Romero Jucá.
Ao proibir o reﬁnanciamento de dívidas entre
Estados federados, a Lei de Responsabilidade Fiscal
tinha por objetivo dar um basta a uma prática comum
no passado, quando governantes sempre contavam
com o socorro ﬁnanceiro da União. Mas a lei acabou
sendo muito rígida ao proibir a necessária repactuação de contratos de longo prazo em curso em caso
de mudanças de conjuntura econômica. Para evitar
tal distorção, que penaliza Estados e Municípios, o
que estamos sugerindo é abrir uma exceção à regra,
prevista no art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Contratos com prazo de duração igual ou superior a
vinte anos, ﬁrmados entre entes da Federação antes
da promulgação da referida lei, poderiam ser repactuados com o exclusivo objetivo do restabelecimento
do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Ricardo Ferraço?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Ouço, com prazer, o Senador Eduardo Suplicy; em
seguida, o Senador Eduardo Braga e, posteriormente,
o Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Coincide, prezado Senador Ricardo Ferraço, que, ainda hoje,
encaminhei para a Comissão de Assuntos Econômicos
um parecer sobre um projeto que a Senadora Marta
Suplicy apresentou há poucos dias, que guarda relação justamente com o que V. Exª está falando. Tenho
a impressão de que as duas proposições poderão ser
até estudadas simultaneamente. Não conheço ainda
os detalhes da proposição de V. Exª, mas, na justiﬁcativa da proposição da Senadora Marta Suplicy, está
justamente uma reﬂexão sobre como é que, durante a
época do governo do Celso Pitta, por exemplo, no Município de São Paulo, foi feita uma pactuação sobre as
dívidas municipais. Desde aquela época, houve uma
modiﬁcação na conjuntura muito signiﬁcativa. Naquela
época, a taxa de juros estava em 22% ao ano; agora,
diminuiu, por volta de 11%, 12%. É a nova deﬁnição
do Copom, desde ontem. Mas, justamente o propósi-
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to do projeto da Senadora Marta Suplicy tem muito a
ver com o propósito de V. Exª. Então, quero dizer que,
acredito, haverá muito boa vontade por parte desses
Senadores que estão acompanhando a difícil situação
de alguns Municípios e Estados. Portanto, quero enaltecer o propósito de V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Até porque, Senador Eduardo Suplicy, na vida
privada, nas relações de longo prazo, já há toda uma
jurisprudência que, na alteração de conjuntura econômica em projetos ou em contratos de longa duração, a
repactuação em equilíbrio ﬁnanceiro é um direito que
você tem como mutuário. Então, essa relação, seguramente, vai estabelecer e vai estabilizar a relação entre
os entes federados, até porque quem neste País mais
investe são os Estados e os Municípios.
Ouço, com prazer, o Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Ricardo Ferraço, agradeço a V. Exª por me conceder um aparte. Quero dizer que V. Exª traz a esta
tribuna algo extremamente importante para o pacto
federativo neste País. Obviamente, como disse no
discurso, quando houve a consolidação do endividamento dos Estados...
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Acabei de começar a falar, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não fui eu, foi automático. Mas, como já estouramos o tempo, vamos fazer um acerto. Vamos dar mais
cinco minutos. Maldaner fala, Senador Eduardo Braga
fala, e Ferraço conclui. Combinado? O Plenário aceita?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Muito obrigado, Presidente.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Perfeitamente, Presidente. Se a senhora...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu estava inscrito. O meu será bem curtinho.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, vamos conceder mais cinco minutos,
para todo mundo encerrar esse quesito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Muito obrigado, Presidente.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Agradeço a V. Exª. Apenas dizer que creio que a colocação
de V. Exª tem tudo a ver, até porque os Estados estão
sendo penalizados acima da taxa de juros de mercado. Se, hoje, os Estados estivessem indo ao mercado buscar recursos para pagar seu endividamento à
União, eles estariam captando essa taxa entre 6% a
9% abaixo do que é cobrado, hoje, com o IGP-DI, mais
6% a 9%. Ou seja, com o volume de endividamento
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que os Estados têm, é um absurdo haver penalização
aos Estados. A meu juízo, na realidade, não precisaríamos sequer fazer uma grande mudança na Lei de
Responsabilidade Fiscal. O que gostaríamos de fazer
era apenas a troca do índice do contrato de endividamento dos Estados. Para tanto, não creio que seja
necessário. A Bancada do PMDB, em recente reunião,
abordou o tema que V. Exª traz à tribuna; estabeleceu
ao Senador Luiz Henrique e a este Senador que o
aparteia que pudéssemos fazer um trabalho para contribuir. O discurso de V. Exª vem exatamente se somar
a esse esforço. E digo: já está mais do que na hora de
que a União reveja o índice de juros que está cobrando dos Estados e dos Municípios nessa consolidação
da dívida brasileira. Esses dados que V. Exª traz hoje,
ao Plenário desta Casa, são absolutamente corretos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Veja o caso do meu Estado – e já ouço o Senador
Casildo. O Espírito Santo tinha um dívida, em 1997,
de R$595 milhões, que pulou para R$1,140 bilhão, depois de ter pago R$974 milhões. Isso é inadmissível!
Ouço, com prazer, o Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Veja bem, Senador Ricardo Ferraço, o tema está bem
presente. Sei que há certa resistência por parte do
Governo de que uma cláusula contratual, que foi feita
em 1997, aquela pactuação entre União, Estados, Municípios, enﬁm... São catorze anos, mas o cenário, hoje,
é outro, conforme disse V. Exª. E o Senador Eduardo
Braga e o Senador Luiz Henrique foram encarregados,
por nossa bancada, inclusive em conjunto, para irem
ao encontro de V. Exª para eleger uma proposta para
levar ao Governo. Vejam bem, embora haja resistência,
sabemos que esse pacto, celebrado em 1997, há catorze anos, não é uma cláusula pétrea. Não é! Vejam
bem o negócio de Itaipu, que vivemos recentemente
e que ﬂexibilizamos. Primeiro, se dizia que não seria
possível; um contrato binacional, o de Itaipu com o Paraguai, que não poderíamos ﬂexibilizar. Teríamos que
manter etc.. Entendemos, chegamos ao entendimento
nesta Casa de que o melhor não só para o Paraguai,
mas para o Mercosul e para o Brasil, seria ﬂexibilizarmos aquela cláusula contratual sobre a Itaipu. Nós a
ﬂexibilizamos agora, há três semanas. Se se pode lá,
por que não cá? Quer dizer, por que não com nossos
Estados e Municípios? E, ainda de acordo com a proposta, se é o redutor, se é o indexador ou o resultado
que vier que os Estados deixam de recolher à União
no novo pacto, aplicar-se-á, num entendimento com a
União, nos respectivos Estados...
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Vamos cumprir o tempo, Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
...transformando num verdadeiro pacto centralizado
neste Brasil. Esse é o meu aparte.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB – ES)
– Agradeço a oportunidade do aparte de V. Exª, que
enriquece e traz à luz a necessidade, Sr Presidente,
Srs. Senadores, de o Senado da República – que é a
Casa que representa os Estados e que tem essa responsabilidade, a todo o momento –, trabalhar o nosso
querido, estimado e, às vezes, não tão prestigiado pacto federativo. Esse é o debate que o Senado precisa
fazer; esse é o debate que nossas Comissões, a de
Assuntos Econômicos, sobretudo, precisam reforçar
para que possamos dar uma resposta à população
brasileira, para que possamos dar uma resposta aos
Estados brasileiros.
Agradeço a condescendência, a paciência e a
resignação da nossa Presidente Marta Suplicy, em
razão da importância do tema.
Muito obrigado.
A SRA.PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Ferraço. Esse é um tema
extremamente importante para os Estados e para os
Municípios. A discussão foi profícua.
Com a palavra o Senador Dornelles, pela Liderança do seu Partido.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores,
o Governo Federal anunciou a decisão de conceder à
iniciativa privada a administração dos aeroportos de
Brasília, Campinas e São Paulo, com início de processo licitatório previsto para dezembro deste ano. Os
aeroportos de Conﬁns, em Minas Gerais, e do Galeão,
no Rio de Janeiro, serão objeto de concessões em licitações posteriores.
As concessões serão exploradas por sociedades de propósitos especíﬁcos, cujo capital será dividido entre a Infraero, com 49%, e a parte privada, com
51%. O modelo, dessa forma, garante que a Infraero
participará das grandes decisões da empresa concessionária, ainda que na condição de sócia minoritária.
O acerto dessas decisões do Governo é evidente.
O setor aeroportuário exige grandes investimentos e
com urgência. Estudo elaborado pelo Ipea indica que
quatorze dos vinte maiores terminais de passageiros
no Brasil funcionavam e funcionam acima de suas
capacidades.
Dados da Infraero mostram que o crescimento
na utilização do transporte aéreo, em 2003, foi de 71
milhões de passageiros; em 2010, esse movimento
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saltou para 154 milhões de passageiros, um crescimento de 117% em oito anos.
Sra. Presidenta, a parceria entre os setores público e privado é fundamental para que o País consiga
mobilizar os capitais necessários para fazer frente às
enormes demandas de melhoria de sua infraestrutura.
E isso vale de maneira especial para o setor aeroportuário. O instrumento da concessão serve a esse objetivo.
Bem-sucedido, já há bastante tempo, em vários
países da Europa, nos últimos anos, o modelo foi adotado por alguns países da América do Sul, e os resultados têm-se manifestado extremamente satisfatórios.
No Peru, Sra. Presidenta, o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, foi concedido à iniciativa
privada em 2001 e já recebeu investimentos da ordem
de US$250 milhões. A empresa ganhadora implementou
melhorias substanciais no terminal e o Jorge Chávez
foi considerado pelos organismos internacionais, em
2009 e em 2010, o melhor aeroporto da América Latina.
No Chile, a opção mostrou-se igualmente exitosa,
a ponto de vários aeroportos daquele país terem atingido o número estimado de passageiros muito antes
das datas estabelecidas nos editais, permitindo que
as convocações de novas licitações fossem antecipadas e que os prazos de concessão fossem reduzidos.
Assim, Sra. Presidenta, desejo manifestar o meu
apoio à decisão do Governo Federal de conceder à
iniciativa privada a administração, com a participação
minoritária da Infraero no controle de sociedade de
propósitos especíﬁcos cessionária dos aeroportos de
Brasília, Campinas e Guarulhos.
Registro, também, a minha expectativa de que
o modelo seja aplicado o mais rapidamente possível
no aeroporto do Galeão. A situação desse aeroporto é
caótica e a administração da Infraero no Galeão é da
pior qualidade. Sendo o Rio de Janeiro sede da Copa
do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016, seria
importante criar condições para que grupos privados
pudessem investir no Galeão os recursos de que o
setor público não dispõe.
Sra. Presidenta, muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Dornelles.
Com a palavra, o Senador Geovani Borges, por
cessão do Senador Paulo Davim.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Sra. Presidenta Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Por gentileza do Senador Geovani Borges, eu o substituirei, por permuta,
em comunicação inadiável.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora, não é permuta. Como ele não usará, ﬁcarão dois inscritos e a senhora, então, passará
a ser a terceira inscrita. Não tem nenhum problema.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Ele
não está inscrito?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Ele está inscrito, mas quando ele usar o
tempo de inscrição por outro motivo, ele não poderá
mais falar para comunicação inadiável, que cai. Então,
a senhora entra.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Mas
ele está abrindo lugar para mim, porque eu não tinha
feito uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, o que estou dizendo é que ele não precisaria abrir. O horário dele ﬁca imediatamente disponível, no momento em que ele ocupa a tribuna. Então,
é a senhora a terceira. Não tem nenhum problema.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito obrigada também pela lição regimental. Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu estou aprendendo. Estou aprendendo.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mas é bom que todos nós compartilhemos,
porque aí pode haver menos confusão.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Sra. Presidente. Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, com a palavra, o Senador.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna para um breve registro de admiração, a partir de
um reconhecimento divulgado pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística, que, mais uma vez, distingue o Estado do Amapá, revelando seus potenciais.
Dessa vez, o nosso querido Estado revela seu
diferencial na comparação com outras unidades federativas, por possuir um dos maiores aquíferos do Planeta,
o que nos coloca como uma fonte importantíssima no
futuro para a Humanidade.
Como temos a felicidade de ter estas sessões
reproduzidas pela TV e pela Rádio Senado e, portanto,
de estarmos sendo vistos e ouvidos por muitas pessoas, inclusive ou principalmente, por estudantes, peço
licença aos nobres Pares, neste momento, para, em
nome do dever didático, esclarecer que aquífero é uma
formação ou um grupo de formações geológicas que
pode armazenar água subterrânea. São rochas porosas e permeáveis, capazes de reter água e de cedê-la.
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Esses reservatórios móveis aos poucos abastecem rios
e poços artesianos. Podem ser utilizados pelo homem
como fonte de água para consumo.
Feito isso, retomo a alegria de ressaltar que a
publicação Geoestatísticas de Recursos Naturais da
Amazônia Legal foi divulgada, há poucos dias, no Rio
de Janeiro, pelo IBGE.
O documento reúne informações sobre os recursos naturais da nossa região, a vegetação, o relevo, os
solos, as rochas e os recursos minerais, traçando um
panorama do patrimônio ambiental na área.
Senhores, primeiro eu queria dizer que é muito
fácil enaltecer aquilo que a gente ama, e eu verdadeiramente amo meu querido Estado do Amapá. E, segundo, ﬁco feliz quando órgãos oﬁciais vêm destacar
os potenciais amapaenses, porque é exatamente isso
que eu, meu irmão, o Senador Gilvam Borges, e, por
justiça, a Bancada federal do Amapá, na pessoa dos
demais Senadores e Deputados, temos clamado! Que
olhem para nós, que vejam as riquezas que temos a
oferecer para o Brasil, para o mundo... Riquezas que
precisam ser cuidadas e harmonizadas no uso e na
preservação.
Quando se fala em potencial aquífero, de imediato é preciso ressaltar que ele sofre ameaças pelo uso
crescente pela indústria, agricultura e pelo consumo
humano. Por isso, é um assunto palpitante na agenda
ambiental global.
Tal como ocorre com as águas superﬁciais, os
aquíferos demandam cuidados para evitar a sua contaminação. Pois muito bem, as pesquisas revelam que
há boas perspectivas de acumulação dessas substâncias nas rochas sedimentares das bacias costeiras do
Maranhão, Pará e Amapá, além de reservas de gás natural no Município de Capinzal do Norte, no Maranhão.
As estatísticas são geradas a partir do Banco de
Dados e Informações Ambientais mantido pelo IBGE,
que inclui desde informações do Projeto Radambrasil, das décadas de 70 e 80, até dados mais recentes,
de 2002.
A Amazônia Legal ocupa mais de cinco milhões
de quilômetros quadrados (cerca de 59% do País).
Nela, vivem cerca de 24 milhões de pessoas, segundo o Censo 2010, distribuídas em 775 Municípios nos
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, de Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, Roraima, Tocantins e parte
do Maranhão.
A conta não é pequena, Srªs e Srs. Senadores, e
serve, sim, de referência para exibir o grau de riqueza
e potencialidade a que estou me referindo.
Além de conter 20% do bioma Cerrado, a região
abriga todo o bioma Amazônia, que corresponde a um
terço das ﬂorestas tropicais úmidas do Planeta, detém

Sexta-feira 10

189

22919

a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético
e um quinto da disponibilidade mundial de água potável.
Só a Amazônia brasileira é doze vezes maior
que a França e corresponde a 32 países da Europa
Ocidental. A Ilha de Marajó, do nosso Estado irmão,
o Pará, é maior que alguns países, como a Suíça, a
Holanda ou a Bélgica
E lá está o nosso Amapá, com suas águas limpas,
profundas, incomensuráveis... Lá está nosso Amapá,
no meio do mundo, com suas belezas naturais fantásticas! O Amapá e sua cobertura ﬂorestal diversiﬁcada,
com seus rios, suas praias e cachoeiras, a diversiﬁcação de suas espécies animais e vegetais. O Amapá,
com suas paisagens e fenômenos surpreendentes. Um
capricho autêntico da natureza, cujo cenário é composto pelos ecossistemas de várzeas, terras ﬁrmes,
campos inundáveis e mangues, com suas unidades
de conservação, como a Reserva Extrativista do rio
Cajari, a Estação Ecológica do Jari, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru e o Parque
Nacional Montanhas do Tumucumaque.
Temos muito a oferecer ao Brasil e ao mundo! E,
agora, o IBGE nos distingue, na comparação com outros Estados, por possuirmos um dos maiores aquíferos do Planeta, o que nos coloca – repito – como uma
fonte importantíssima no futuro para a Humanidade.
Esse é o nosso Estado, motivador deste meu
orgulho e deste singelo registro.
Era esta a minha fala hoje, Senadora Marta Suplicy, que preside esta Casa, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Suplicy para
uma comunicação inadiável.
Antes, porém, há um requerimento de licença.
Em votação, o Requerimento nº 713, do Senador Inácio Arruda, que solicita licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, nos dias 9 e 10 de junho
do corrente ano, a ﬁm de participar, como membro da
Comissão Temporária de Defesa Civil de Diligência,
aprovada por aquele Colegiado, no Auditório Nelson
Carneiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, para analisar e propor alterações ao Sistema Nacional de Defesa Civil.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em votação, o Requerimento nº 714, do
Senador Jorge Viana, que solicita licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, no dia 10 de junho do
corrente ano, a ﬁm de participar, como membro da
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Comissão Temporária da Defesa Civil, de diligência,
aprovada por aquele Colegiado, no Auditório Nelson
Carneiro, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, para analisar e propor alterações ao Sistema Nacional de Defesa Civil.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa os Senadores Eduardo Braga e Valdir Raupp, para integrarem a Comissão
Temporária Externa, destinada a acompanhar as ações
da Política Nacional de Segurança Pública, nos termos
do Ofício nº 187, do Líder do PMDB.
É o seguinte o ofício:
OF. GLPMDB Nº 187/2011
Brasília, 8 de junho de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores Eduardo Braga e
Valdir Raupp, como representantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, na Comissão
Temporária Externa, com o objetivo de acompanhar
as ações da Política Nacional de Segurança Pública
criada pelo Requerimento nº 455, de 2011.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros Líder do PMDB.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Sr.ª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Encontra-se na
mesma sequência o meu requerimento, porque faço
parte desta Comissão com o Senador Jorge Viana.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já vamos votá-lo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em votação, o Requerimento nº 715, do
Senador Casildo Maldaner, que solicita licença para
se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 10 de junho
do corrente ano, a ﬁm de participar, como membro da
Comissão Temporária de Defesa Civil, de diligência,
aprovada por aquele Colegiado, no Auditório Nelson
Carneiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, para analisar e propor alterações ao Sistema Nacional de Defesa Civil.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Eduardo Suplicy fará uma comunicação Inadiável. Depois, segue, como oradora inscrita, a Senadora Vanessa Grazziotin e, em seguida, o
Senador Eduardo Braga, em permuta com o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidenta, felizmente a economia brasileira
vive um bom momento e, em especial, assinalam as
informações sobre os investimentos.
Vivemos um verdadeiro ciclo virtuoso, ancorado
no crescimento econômico, na estabilidade de preços,
na distribuição da renda, sobretudo, com destaque
para o principal objetivo da Presidenta Dilma Rousseff: combater a miséria, combater a pobreza absoluta.
Esta é a marca da gestão de Sua Excelência, um
modelo de crescimento reaﬁrmado com o lançamento
do programa Brasil sem Miséria, na última quinta-feira.
Tal programa pretende retirar da condição de extrema
pobreza 16,2 milhões de brasileiros, que percebem
uma renda familiar abaixo de R$70,00 por mês per
capita, em condições precárias de vida, de saúde, de
educação e de trabalho.
Com esses objetivos, a economia brasileira, após
o crescimento histórico de 7,5% em 2010, iniciou 2011
com ajustes na política econômica visando à acomodação do ritmo de atividade econômica a taxas de
crescimento sustentáveis e à convergência da inﬂação para a meta de 4,5% em 2012. O resultado positivo das medidas pode ser observado nos números
do Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados
recentemente pelo IBGE.
Em relação ao quarto trimestre de 2010, o PIB, no
primeiro trimestre de 2011 cresceu 1,3%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2010, o PIB cresceu
4,2%. No acumulado dos quatro trimestres terminados
no primeiro trimestre de 2011, portanto de doze meses, o crescimento foi de 6,2% em relação aos quatro
trimestres imediatamente anteriores. O PIB em valores
correntes alcançou R$939 bilhões no primeiro trimestre.
Por sua vez, o INPC de maio variou de 0,47%,
0,30 ponto percentual abaixo da taxa de abril, 0,77%.
O acumulado em 2011 está em 3,71%, 0,62 ponto
percentual acima da taxa relativa a igual período de
2010, 3,09%. Nos últimos 12 meses, o índice situa-se
em 6,55%, pouco acima dos 6,51% relativos aos 12
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meses imediatamente anteriores. Em maio de 2010,
a taxa havia sido de 0,43%.
Essa tendência de deﬂação é conﬁrmada pelo
Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, IGP-DI, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de
maio, que registrou um crescimento de apenas 0,01%,
sendo que a variação registrada em abril foi de 0,50%.
Esses índices de preços calculados pela FGV e
pelo IBGE indicam o mesmo ponto: o arrefecimento e
o controle do processo inﬂacionário.
Vale registrar que o Banco Central deu continuidade à sua estratégia de combate à inﬂação. Elevou,
ontem, a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 12,25% ao ano. A decisão foi tomada, por
unanimidade, pelo Copom, após dois dias de reuniões.
E ﬁcou dentro do previsto por analistas de mercado. No
seu comunicado, o Banco Central aﬁrmou que:
Dando seguimento ao processo de ajuste
gradual das condições monetárias, o Copom
decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic
para 12,25% a.a., sem viés.
Considerando o balanço de riscos para
a inﬂação, o ritmo ainda incerto de moderação
da atividade doméstica, bem como a complexidade que envolve o ambiente internacional, o
Comitê entende que a implementação de ajustes das condições monetárias por um período
suﬁcientemente prolongado continua sendo a
estratégia mais adequada para garantir a convergência da inﬂação para a meta em 2012.
Hoje, no entanto, destaco um aspecto do bom
quadro que vive a economia brasileira: o excelente
comportamento dos investimentos. Há boas razões
para acreditar que as inversões serão o motor da economia nos próximos anos. Uma boa nova para todos.
O artigo de ontem do Valor Econômico, de Cristiano Romero, detalha essa tendência: “O BNDES estima que, entre este ano e 2014, os setores industrial,
de infraestrutura e de construção civil investirão R$1,6
trilhão, 62,2% a mais do que no período 2006/2009”.
Luciano Coutinho, Presidente do BNDES, informou que, para investigar essa previsão, atribuiu a cinco
fatores esse comportamento. O primeiro, aos gastos do
setor de petróleo e gás, movidos pelas descobertas da
camada do pré-sal. O setor tem investimento planejado
de R$378 bilhões entre 2011 e 2014.
O segundo, o setor de energia elétrica, que deve
investir R$139 bilhões nos próximos quatro anos. Até
2013, o País deve ampliar a capacidade de novo incremento, com a entrada em funcionamento de Belo
Monte e Tapajós.
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Luciano Coutinho disse que o terceiro fator está
nas exportações do agronegócio: “(...) com ao acelerado processo de urbanização de potências emergentes
como a China e a Índia (...)”.
Outro componente é o setor habitacional. Os ativos de crédito imobiliário, no caso de pessoas físicas,
representam ainda uma proporção muito pequena do
PIB brasileiro: 3,8%. Nos próximos cinco a seis anos,
o Brasil pode triplicar o peso dos ativos de crédito imobiliário no crédito total.
O quinto vetor de crescimento é o de logística, no
qual a demanda por inversões é gigantesca.
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– “Há uma compreensão clara do Governo de que o
Brasil tem deﬁciências logísticas sérias. Temos bela
infraestrutura de telecomunicações e ﬁnanceira, mas
não temos ainda uma de logística”.
Dessa forma, com os dados apresentados pelo
BNDES, estima-se que as inversões programadas devem elevar o investimento para 23% do PIB em 2014,
fato que, acompanhado de ganhos de produtividade
ﬁrmes, sustentaria um crescimento da economia em
torno de 5% ao ano. Hoje, o investimento está em
18,4% do PIB.
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Esses números atestam uma trajetória de crescimento
sustentável para a economia brasileira, que se deve
traduzir na criação de novas oportunidades de emprego e ampliação dos rendimentos.
Quero, ﬁnalmente, Sra. Presidente, apenas cumprimentar o Supremo Tribunal Federal que, por seis
votos a três, tomou a decisão de dar a liberdade ao
Sr. Cesare Battisti.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador, o senhor me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se possível for, com muita honra.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – É possível, Sra. Presidente?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Estou ampliando em dois minutos, porque o
tempo já foi esgotado.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Não
vai passar de um minuto, Sra. Presidente. Eu respeito
a posição do senhor, respeito a posição do Supremo
Tribunal Federal, no entanto, posições podem ser debatidas. A decisão do Supremo Federal faz do Brasil um
País propício para criminosos. Imagine se Bin Laden
estivesse vivo e Bin Laden viesse para o Brasil. Aí o
Supremo Tribunal Federal, a pedido, decreta a extradi-
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ção do Bin Laden? O Presidente da República poderia
negar a extradição do Bin Laden? Nós estamos nos
transformando, com perdão da palavra, em um País
cafofo de criminosos, esconderijo de criminosos, mocó
de criminosos. O Brasil não pode se transformar num
País dessa ordem. A decisão do Supremo Tribunal Federal é absolutamente lamentável do ponto de vista da
defesa dos direitos fundamentais...
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A
diferença, querido Senador Pedro Taques, é que, enquanto Bin Laden não veio ao Brasil, por outro lado,
ele disse ser responsável pelos atentados que mataram mais de três mil pessoas ali nas torres de Nova
Iorque e no Pentágono. Enquanto que Cesare Battisti
vem há quatro anos aﬁrmando que não cometeu os
quatro assassinatos pelos quais foi condenado à prisão perpétua. A Constituição brasileira não permite a
prisão perpétua.
Os maiores juristas brasileiros – Dalmo de Abreu
Dallari, Celso Antonio Bandeira de Melo, Nilo Peçanha
e diversos outros – aﬁrmaram que a decisão tomada
ontem por seis a três, respeito a sua opinião, mas é a
decisão mais correta. E Cesare Battisti hoje é um ser
humano livre, que ganhou a sua liberdade por decisão
da Justiça brasileira.
E mesmo que a Itália vá para Haia, então se
proverá a oportunidade para ele, em liberdade, dizer
e comprovar que não cometeu os quatro assassinatos.
V. Exª precisa dizer que foi comprovado por notária pública francesa que os defensores de Cesare
Battisti falsearam a procuração que os designava para
defender e não defenderam Cesare Battisti na Corte
italiana e na Corte européia.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
Quero cumprimentar, dar as boas-vindas aos alunos do curso de História da Universidade Estadual de
Goiânia. Sejam muito bem-vindos nesta Casa.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
como oradora inscrita.
Depois temos o Senador Eduardo Braga, pela
liderança. Depois, o Senador Blairo Maggi, como orador inscrito. E Casildo Maldaner, como orador inscrito.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
por dez minutos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sra. Presidenta, Senadora
Marta Suplicy.
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Eu venho à tribuna, neste momento... Primeiro
quero cumprimentar o Senador Eduardo Suplicy pela
ﬁrmeza, pelo conhecimento e pela forma emotiva até
como fez o seu pronunciamento aqui, defendendo,
apoiando e ressaltando a decisão adotada ontem, por
ampla maioria, pelo Supremo Tribunal Federal.
Neste momento, Sra. Presidente, venho aqui para
dizer que nesta semana, no dia de ontem, quarta-feira
pela manhã, nós realizamos em um dos plenários das
comissões da Câmara dos Deputados o relançamento
da Frente Parlamentar Brasil-Cuba. Lá contamos com
a presença de inúmeros Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras.
O Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, Sra. Presidente, está completando este ano 22 anos. É, portanto, o
mais antigo e o único grupo parlamentar em atividade
ininterrupta no Congresso Nacional, Senador Casildo
Maldaner. O Grupo foi criado em 1989, por projeto de
resolução de autoria do Deputado Assis Canuto, que
à época era PFL do Estado de Rondônia, e é constituído hoje por mais de 180 parlamentares, representantes de todas as correntes de opinião do Congresso
Nacional. Estamos todos os dias recebendo o retorno
das adesões que estão sendo assinadas pelos Deputados e Senadores.
O objetivo do Grupo, Sra. Presidente, é promover
o intercâmbio de experiências políticas, econômicas,
culturais e o progresso social, de interesse mútuo dos
dois países.
O primeiro Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba foi o então Senador, que depois virou governador e agora voltou à Casa como Senador novamente,
Roberto Requião, do PMDB. Foi o primeiro Presidente
do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, tendo àquela época o Deputado Fernando Lyra como seu presidente de
honra. Em seguida vieram como Presidente do Grupo
os Deputados Aldo Rebelo, Pedro Valadares, Aloysio
Nunes Ferreira, Antonio Carlos Pannunzio, Eduardo
Campos e Luiz Eduardo Greenhalgh. E hoje, com
muito orgulho e com muita dedicação, estou à frente
coordenando e presidindo esse tão importante grupo
de amizade entre o nosso querido Brasil e o querido
país que é Cuba.
Ao longo desses anos, Sra. Presidente, o Grupo
desempenhou o seu papel com altivez e respeito ao
Direito Internacional e à soberania dos povos. Atualmente, junto com os Ministérios da Educação e da
Saúde, nós estamos participando, apoiando não apenas o embaixador, mas brasileiros e brasileiras, jovens
que vivem em Cuba estudando. Estamos num debate
há alguns anos com os Ministérios da Educação e da
Saúde, principalmente, no sentido de buscarmos os
caminhos para revalidação do diploma desses meninos
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e meninas que estudam medicina em Cuba, naquele
país. Aliás, é bom que se diga, estão fazendo medicina, cursando, muitos deles já concluíram, voltaram ao
Brasil e têm muita diﬁculdade para exercer a proﬁssão,
enquanto que muitos Municípios brasileiros não contam
com a presença de um médico sequer.
Então, esses jovens que lá estudam não pagam
nada por isso. É uma forma que aquele país tem de
prestar solidariedade, manifestar apreço e manter as
relações, a integração entre nós todos.
Sabemos que Cuba passa por momentos delicados, principalmente em sua economia, mas nem por
isso, em nenhum momento, desde que nasceu a Elam,
Escola Latino-Americana de Medicina, deixou de receber brasileiros, venezuelanos, peruanos, que vão para
lá estudar medicina com subsídio do governo cubano.
Eu, que tenho participado de absolutamente todas
as reuniões no Ministério da Saúde, com a presença
do Conselho Federal de Medicina, observo que Cuba e
Elam são vistas com muito respeito pela qualidade de
ensino na área de saúde, sobretudo na área da medicina. Então, não há por que esses jovens enfrentarem
tantas diﬁculdades ao chegarem ao Brasil e não terem
o seu diploma validado.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Excelência,
concede-me um aparte?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Já concederei o aparte a V. Exª, Senador
João Pedro.
Então, essa é apenas uma das lutas.
Vou conceder um aparte ao Senador João Pedro e, em seguida, ao Senador Eduardo Braga. Depois falarei brevemente sobre alguns dos problemas
vividos por Cuba.
O caso dos cinco cubanos que estão presos, inocentes, presos nos Estados Unidos. O bloqueio com
o qual infelizmente Cuba convive desde a sua revolução, apesar de o bloqueio ser condenado anualmente, Senador Pedro Taques, pela Organização das Nações Unidas. E da última vez, a decisão – pela 19ª vez
consecutiva – da Organização das Nações Unidas foi
condenando o bloqueio a Cuba, decisão aprovada no
plenário com 187 votos a favor, somente dois contra.
De quem os dois contra? Como se diz, podemos dar
um prêmio para quem acertar. Não precisa. É óbvio.
Os dois únicos votos contra: Estados Unidos e Israel.
Os dois únicos votos contra. E três abstenções: Ilhas
Marshall, Micronésia e Palau. Mas permanece hoje o
bloqueio.
Então, aqueles que defendem os direitos humanos
precisam falar com mais vigor, com mais compromisso
contra esse bloqueio que aquela pequena ilha sofre.
Senador João Pedro.
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O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora
Vanessa Grazziotin, primeiro, quero parabenizá-la pelo
assunto abordado, que diz respeito a Cuba, segundo,
porque V. Exª foi reconduzida numa reunião representativa de Senadores e Deputados na condição de Coordenadora Presidente da Comissão de Parlamentares
Amigos de Cuba. Então, quero parabenizá-la. V. Exª
merece a recondução, até porque vem trabalhando,
nestes últimos anos, não por Cuba, mas pelo Brasil-Cuba, pela importância que tem esse país ali no Caribe, na América Central, na América Latina. V. Exª
também aborda esse gesto de Cuba ao qual um dia
a história fará justiça: um país pobre, que sofre com
o bloqueio econômico, com a perseguição ideológica mundial, uma campanha contra Cuba, mas essa
Ilha oferece 10 mil vagas no curso de medicina para
jovens do mundo todo. Hoje há africanos, pessoas ali
da América Central, da América do Sul, do Brasil, formando-se em medicina. Veja, Cuba mantém um curso
de medicina para estudantes do mundo todo. Então,
um dia a história vai reconhecer esse gesto humanitário, esse gesto internacional do governo cubano em
tratar a medicina e os jovens do mundo, principalmente brasileiros e outros habitantes da América do Sul,
que cursam a medicina em Cuba. É um grande curso
e precisa ser reconhecido aqui no Brasil para servir à
população brasileira que precisa de médicos, as mulheres, as crianças, os povos indígenas, enﬁm, todos
que precisam de médico. Então, parabéns. Quero dizer
da minha satisfação de compor esse grupo de Parlamentares na condição de Senador da República. Faço
votos de que V. Exª tenha mais dois anos com muito
trabalho. Quero me colocar à disposição para ajudá-la no sentido de fazermos uma maior integração do
Brasil com o povo cubano. Parabéns. Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senador João Pedro. Quero
aqui dar o testemunho de que V. Exª tem sido um grande aliado também na defesa dos direitos humanos. É
tão falada a defesa dos direitos humanos, mas parece que eles valem para alguns e para outros não. Um
bloqueio que causa um prejuízo não só econômico ao
país, US$751 bilhões, enﬁm, que causou até agora em
torno de US$363 milhões anuais, mas é a diﬁculdade
de acesso a questões elementares que o bloqueio leva
ao conjunto de um povo.
Senador Eduardo Braga, antes que V. Exª fale,
só queria dar aqui um testemunho: V. Exª, quando foi
Governador do Estado do Amazonas, por quase oito
anos, teve uma relação muito próxima, muito amiga,
uma parceria muito grande. Tenho certeza de que falará disso.
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O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Exatamente, Senadora. Primeiro, quero fazer minhas as
palavras do Senador João Pedro em relação à justiça
da sua recondução e em relação ao envolvimento e ao
engajamento de V. Exª nessa causa. Quero também
dar um testemunho sobre aquilo que conseguimos
construir numa parceria extremamente positiva com o
povo cubano e com o governo de Cuba, não apenas
na área de saúde, na área de formação de recursos
humanos. Lá em Cuba é possível fazer o trabalho a
que João Pedro se referiu, mas também se pode trazer professores cubanos para as nossas universidades. O próprio Estado do Amazonas, na área sanitária
por exemplo, fez avanços importantes no controle da
dengue, no combate à dengue, no combate à malária,
graças a uma parceria com a saúde básica em Cuba,
que trouxe grandes vantagens e expertise para a nossa universidade estadual. No Instituto de Medicina
Tropical, uma grande parceria tem sido desenvolvida,
desde quando estava no governo, nessa direção. Gostaria, inclusive, de dizer que o Brasil deveria dar um
tratamento diferenciado para o reconhecimento dos
diplomas dos brasileiros que se formam não apenas
em Cuba, mas também em outros países da América
do Sul. Acabamos de assistir, num programa de televisão, ao testemunho de milhares de brasileiros que vão
para esses países em busca de fazer a sua formação
em recursos humanos na área da saúde, área em que
somos carentes no Brasil. Essas pessoas, brasileiros
que foram formados, acabam não podendo exercer a
sua proﬁssão por causa da burocracia que é imposta
internamente no país. Acho que esse grupo parlamentar Brasil/Cuba pode ir além das questões dos direitos
humanos – em que V. Exª tem toda razão –, pode abordar outras questões, como a questão dos embargos
econômicos. O mundo não é mais o mundo de 1960,
estamos em 2011, no século XXI, estamos falando de
um mundo sem fronteiras. Portanto, quero dizer a V.
Exª que conte com a solidariedade, com o apoio e com
a vontade política deste Senador e, tenho certeza, do
povo brasileiro, do povo amazonense, para que essa
parceria, esse reconhecimento importante em torno do
povo cubano e da parceria com o povo de Cuba, possa
efetivamente acontecer com o nosso país.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu agradeço.
Presidenta, V. Exª me concede um minuto?
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Senador, se a Presidente me permitir dar-lhe
este último aparte...
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora, vou conceder-lhe dois minutos a
mais para que o Senador faça o aparte e V. Exª encerre.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Um para o senhor, Senador, e um para que
eu possa concluir.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Obrigado. Quero apenas cumprimentá-la por assumir
a coordenação dessa comissão novamente, V. Exª,
que é uma catarinense, Senadora Vanessa; embora
esteja hoje no Amazonas, vem de lá. Eu, inclusive, ﬁz
questão de me inscrever também, de participar, como
amigo, dessa parceria entre o Brasil e os amigos dessa
ilha que ﬁca na América Central, até pelos predicados
fortes – saúde e esportes –, importantes, mas também
para discutir um relacionamento no campo democrático.
Fiz questão de me inscrever, Senadora Vanessa, até
para sentir de perto essas questões e oferecer opiniões. Acho que o debate democrático é fundamental, e
acho que devemos aproveitar as questões essenciais,
que são importantes para nós aqui no Brasil.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Agradeço a V. Exª, Senador, e quero dizer que
ﬁcamos muito felizes, não só pela adesão dos senhores
e de muitas Senadoras também ao grupo, mas pela
contribuição que vão dar.
Senadores João Pedro e Eduardo Braga, V. Exªs
reforçam uma questão que é fundamental, e é isso que
nós estamos debatendo no Ministério da Saúde e no
Ministério da Educação, Senador Humberto Costa.
Há uma proposta do próprio Governo Federal
e do Ministério da Saúde para que haja um convênio
entre Brasil e Cuba, Elam e algumas universidades
brasileiras para, inclusive, contemplar a parte de deontologia, a parte do SUS, do Sistema Único de Saúde,
para irem para Cuba professores e médicos brasileiros
para ministrar essas disciplinas complementarmente lá
em Cuba, porque é uma questão necessária.
Temos mais de cinco mil municípios no Brasil.
Desses, algo em torno de 600, 700 não têm a presença
de um médico sequer, um médico! Esses jovens voltam
para o Brasil e querem trabalhar lá.
Então, quero dizer que, com muita alegria, faço
aqui minhas homenagens a Brasil e a Cuba.
Obrigada, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Agora com a palavra, como Líder, o Senador
Eduardo Braga.
Passo a Presidência da Mesa ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
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dente, Srªs e Srs. Senadores, agradecendo ao Senado
por esta oportunidade, quero dizer que esta semana
que se encerra, a começar do último domingo, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, data essa
que foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1972, marcando a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano. Neste
ano de 2011, o tema não poderia ser mais oportuno,
Sr. Presidente: “Florestas: a Natureza a seu Serviço”.
Floresta, natureza a seu serviço? A serviço de quem?
A serviço do cidadão, dos homens, das mulheres, dos
seres humanos, das crianças, daqueles que se beneﬁciam da ﬂoresta.
Ao tempo em que os satélites nos informam sobre um aumento considerável do desmatamento na
Amazônia Legal, esta Casa, o Senado da República,
debruça-se sobre o projeto do novo Código Florestal,
com a responsabilidade de enfrentar e vencer o desaﬁo de produzir uma lei que promova um justo equilíbrio entre a necessidade de manter o País em crescimento, inclusive sua agricultura, sua pecuária, seu
agronegócio, e o compromisso irrefutável de proteger
nossos recursos naturais, nossos seis biomas, nossas
ﬂorestas, nossa biodiversidade.
É instigante o desaﬁo do desenvolvimento sustentável, um conceito que surgiu pela primeira vez em
1987, no célebre relatório Nosso Futuro Comum: o
desenvolvimento sustentável é necessário e deve ser
implementado pelo uso racional dos recursos naturais,
de forma a garantir a continuidade dessas riquezas para
as gerações futuras. O desenvolvimento sustentável,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nada
mais é do que desenvolvimento que tem como fundamento as questões econômicas, sociais e ambientais.
Ao comemorar mais um Dia Mundial do Meio
Ambiente no último domingo, nossa mente e nosso coração se voltam para a Amazônia e para o Amazonas,
Estado que tenho a honra de representar neste Senado
Federal, para reaﬁrmar o compromisso inalienável de
defender a maior ﬂoresta tropical do mundo e garantir
os direitos de cidadania, direito à saúde, à educação
e ao emprego aos 25 milhões de amazônidas que habitam suas cidades e suas ﬂorestas.
No Amazonas praticamos em sua essência o
conceito do desenvolvimento sustentável sob a ótica
econômica, social e ambiental, em toda sua extensão.
Implantamos, com a determinação do povo do Amazonas, um dos maiores polos industriais do mundo
em plena ﬂoresta amazônica, sem que nenhum dano
considerável ao meio ambiente tenha acontecido. O
Polo Industrial de Manaus emprega atualmente mais
de cem mil pessoas, brasileiros vindos de todos os
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recantos do Brasil, e gera uma receita próxima aos
US$40 bilhões.
Lá as indústrias convivem harmonicamente com
as ﬂorestas. As dezenas, diria centenas, de fábricas
com tecnologia de última geração, utilizada para a
fabricação de uma variada gama de produtos, especialmente eletro-eletrônicos, misturam-se com os
igarapés, misturam-se com as árvores milenares, os
animais silvestres e os grandes rios, formando um todo
harmônico e indivisível. Ninguém prejudica ninguém.
Sr. Presidente, cabe a nós, homens públicos da
Amazônia e do Amazonas, a responsabilidade de sustentar e solidiﬁcar esse quase milagre. Mais do que
isso, é preciso interiorizar e levar àqueles que cuidam
da ﬂoresta, os verdadeiros guardiões da ﬂoresta, homens e mulheres que cuidam do maior patrimônio do
povo brasileiro, o respeito, a admiração e as políticas
públicas da Nação brasileira. O Polo Industrial de Manaus vai nessa direção.
A despeito da incompreensão de alguns, que ainda não alcançaram o signiﬁcado de um polo industrial
plantado em plena ﬂoresta tropical e sua importância
para a integração da região Norte ao desenvolvimento
do País e ao próprio equilíbrio federativo, vamos continuar a luta para que o regime especial de incentivos
que viabilizou a industrialização do Amazonas seja
assegurado ao longo do tempo.
Lutaremos para que não ﬂoresçam as iniciativas
de concorrência predatória geradas, as mais das vezes, dentro de alguns setores da área econômica do
Governo, resistentes à descentralização industrial do
País, que almejam localizar na industrializada região
do Sudeste os incentivos ﬁscais que sustentaram o
polo da Zona Franca de Manaus.
Dentro de um ano, entre os dias 5 e 6 de junho
de 2012, estaremos recebendo, em nosso País, chefes
de governo e de Estado, Ministros, cientistas e outros
dignitários de 190 países, que estarão reunidos na
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, Senador Pedro Taques,
que marcará os 20 anos da realização dessa mesma
cúpula em nosso País.
Aquela histórica reunião, que se seguiu ao encontro pioneiro de Estocolmo, teve sua localização no
Brasil graças aos esforços do então Presidente José
Sarney, que hoje preside este Senado, e foi concretizada já na administração presidencial de outro membro
desta Casa, o Senador Fernando Collor.
Foram produtos daquele memorável encontro a
Agenda 21, a Declaração do Rio, a Declaração sobre
Princípios Florestais, a Convenção sobre Mudanças
Climáticas e a Convenção sobre Biodiversidade. Todos
esses documentos são de extrema atualidade, cujos
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princípios constituem um desaﬁo para os dirigentes e
as pessoas responsáveis em todo o mundo.
Se a Rio-92 foi um divisor de águas, mostrando a
conscientização de milhares de participantes, inclusive
108 representantes de governos e Estados, para os
problemas ambientais, a Rio+20 será a oportunidade
de dar um impulso à solução de temas controversos
e extremamente importantes para o futuro do nosso
Planeta. A fome, a miséria e a injustiça social são, sem
dúvida nenhuma, um dos principais vetores da devastação e da destruição da ﬂoresta.
Portanto, Sr. Presidente, o programa anunciado
pela Presidente da República, Dilma Rousseff, o Programa para a Erradicação da Pobreza Absoluta, cria
o Bolsa Verde. Nós tivemos, no Estado do Amazonas,
a oportunidade de implementar o primeiro mecanismo
conhecido no Brasil e no mundo para pagamento de
serviços ambientais aos homens e às mulheres para
erradicação da miséria na ﬂoresta e em torno do maior
patrimônio do nosso País.
O Bolsa Floresta, instituído no nosso Estado,
permite que façamos o pagamento a oito mil famílias,
e, agora, a Nação brasileira assume um passo importante com o Bolsa Verde.
Portanto, Sr. Presidente, destacar os aspectos
sociais e econômicos é fundamental. A Rio+20 servirá
para uma renovação do compromisso, por parte dos
governos e de todos os cidadãos atores da sociedade, em prol do desenvolvimento sustentável, tendo em
mira os desaﬁos das próximas décadas.
Acaba de acontecer, na Semana do Meio Ambiente, a primeira parceria entre uma empresa produtora
de petróleo e uma ação de desenvolvimento sustentável em plena Floresta Amazônica. A HRT assina com
a Fundação Amazonas Sustentável uma contribuição
de R$1 por barril de petróleo produzido, para a contribuição ao enfrentamento das injustiças sociais e das
injustiças para com as pessoas que cuidam do maior
patrimônio do povo brasileiro.
Exemplos como esse e outros são o melhor caminho, Sr. Presidente, de nos prepararmos para o
grande evento da Rio+20, de cuidarmos dos nossos
próprios desaﬁos ambientais, de reduzirmos nosso
passivo ambiental e de mostrarmos ao mundo nosso
empenho e nossa determinação em fazer nossa própria lição de casa.
Nada mais oportuno, para ﬁrmar esse compromisso, do que aproveitar as comemorações de mais
uma Semana do Meio Ambiente e assumir um compromisso com o Senado de fazermos do novo Código
Florestal um compromisso de equilíbrio, de desenvolvimento da nossa agricultura, da nossa pecuária, do
nosso agronegócio, mas também de manutenção da
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vantagem comparativa e do desenvolvimento sustentável, valorizando nossas ﬂorestas em pé e ajudando
o povo que cuida desse patrimônio, os amazônidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de conceder a palavra a V. Exª pela
ordem, quero registrar que se encontra nas galerias
um grupo turístico de Minas Gerais, ao qual damos
as boas-vindas.
Pela ordem, tem V. Exª a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, gostaria de encaminhar à Mesa, para que
constasse dos Anais, uma homenagem que faço ao
Dia do Meio Ambiente.
Nesta homenagem, cito, inclusive, fatos abordados pelo Senador Eduardo Braga, sobretudo em relação
ao Bolsa Floresta, que já vem sendo implementado no
Amazonas há muito tempo.
Existe uma grande riqueza, mas há muita gente
que vive na ﬂoresta. Portanto, temos de saber como
comungar os interesses da ﬂoresta e dos homens e
mulheres que são exatamente os mesmos interesses.
O Estado do Amazonas tem sido um grande exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo.
Então, encaminho à Mesa, para que conste dos
Anais, o meu pronunciamento.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi uma data
criada em 1972 marcar a abertura da Conferência de
Estocolmo, a primeira reunião ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU).
Na ocasião, a ONU pediu mudança de atitude
de todo o mundo sobre as emissões de gás carbônico (CO2) – principal gás de efeito estufa e cuja alta
concentração na atmosfera, provocada pela queima
de combustíveis fósseis, é a maior responsável pelo
aquecimento global.
Antes da Revolução Industrial, 1750, a concentração de CO2 na atmosfera era de 280 ppm (partes
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por milhão). Hoje é de 379 ppm – a maior em 650 mil
anos. (veja mapa nas páginas 6 e 7). Só com essa
elevação, a temperatura do planeta já subiu cerca de
0,8ºC desde o período pré-industrial.
O aquecimento global fez com que os países
discutisse como evitar um catástrofe ambiental em
escala mundial. Daí surge a necessidade de implantar
mecanismo como o REDD, sigla em inglês, que signiﬁca Redução das Emissões Geradas pelo Desmatamento e pela Degradação Florestal nos Países em
Desenvolvimento.
Recentemente em Londres tratamos desse problema. A Amazônia pode beneﬁciar-se desse mecanismo de dois modos. Se, por um lado, há espaços muito
degradados na frente oriental, que podem beneﬁciar-se
de iniciativas de reﬂorestamento, a face ocidental, por
outro, pode obter recursos mediante ações de conservação e manejo ﬂorestal.
O Brasil tem uma responsabilidade enorme e deve
ser um dos atores de maior peso nas discussões sobre
ﬂorestas nos próximos fóruns da ONU. Quatro milhões
de quilômetros quadrados (63%) do bioma Amazônia
estão em território brasileiro.
Essa área equivale a um terço das ﬂorestas tropicais úmidas do planeta, concentra cerca de 30% da
diversidade biológica mundial e reúne mais de 1.100
aﬂuentes da bacia do Rio Amazonas, o que equivale a
cerca de 20% da água doce não congelada do planeta
e 80% da disponibilidade hídrica brasileira.
A Amazônia brasileira possui ainda uma identidade social e cultural singular, dada a presença de povos
indígenas e ribeirinhos com modos de vida seculares,
adaptados às condições da ﬂoresta.
História do REDD
O REED é um mecanismo proposto de mitigação da mudança climática. A redução das emissões
de gases de efeito estufa seria feita por meio do pagamento aos países em desenvolvimento para pararem
de cortar suas ﬂorestas. O desﬂorestamento tropical
é a fonte de 12% a 17% das emissões dos gases de
efeito estufa resultante da atividade humana.
Um mecanismo REDD é visto como uma abordagem de custo-benefício para simultaneamente conservar as ﬂorestas, reduzir a mudança climática, proteger a biodiversidade, impulsionar o desenvolvimento
sustentável, e manter importantes serviços ecológicos
providos pelos ecossistemas ﬂorestais saudáveis.
O conceito do REDD tem ganho apoio de um
grande grupo de interesses diversos, incluindo conservacionistas, grandes empresários, cientistas, governos, agências de desenvolvimento, e alguns grupos
de ambientalistas e de defesa dos direitos dos indígenas. No entanto, as preocupações permanecem sobre
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como o REDD será implementado e se seus benefícios
serão compartilhados de forma justa entre as partes
interessadas.
O conceito de REDD não é uma ideia nova. A
compensação pela conservação de ﬂorestas tropicais
foi proposta por cientistas ambientais nos anos 1980
e 1990, mas não foi antes da metade da década de
1990 que a ideia ganhou espaço a nível internacional,
quando foi discutida em vários eventos da Convenção
Estrutural das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC), incluindo o COP3 em Kyoto em 1997.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª será atendida, na forma do Regimento.
Concedo a palavra, neste momento, ao Senador
Pedro Taques, por permuta com o Senador Blairo Maggi.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Gostaria apenas de registrar a alegria de receber entre nós Carlos Álvares da Silva Campos Neto,
que nos faz lembrar o nosso grande amigo, Senador
que brilhou durante seu mandato pelo Distrito Federal,
Senador Lauro Campos.
Carlos Álvares da Silva Campos Neto é ﬁlho do
Senador Lauro Campos, economista e engenheiro que
trabalha no Ipea, um grande especialista na área de
transporte que veio aqui conosco dialogar um pouco.
Seja bem-vindo!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Mesa acolhe o registro de V. Exª.
Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Pedro Taques, que já se encontra na tribuna.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
subo a esta tribuna para lamentar a decisão tomada
pelo Supremo Tribunal Federal, na data de ontem, que
vedou, proibiu a extradição de um criminoso italiano.
Nós temos que nos recordar que as questões jurídicas não podem ser tratadas com emoção, Senador
Eduardo Suplicy. As questões fáticas não podem ser
tratadas como político-partidárias. As questões jurídicas não podem ser tratadas com ideologia partidária.
Estamos a tratar de um criminoso, condenado
na Itália por quatro homicídios premeditados. Esses
quatro homicídios foram julgados, foram mantidos
pelo Tribunal de Apelação de Milão na década de 90.
A Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu que
não houve violação a direitos humanos.
Esse criminoso foge para o Brasil, que está se
transformando, repito, em um cafofo de criminosos.
Foge para o Brasil. A Itália pede a sua extradição. Ele
é preso para ﬁns extradicionais.
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No momento em que a Itália requer a extradição,
o Poder Executivo desenvolve a primeira fase do processo trifásico da extradição.
O Supremo Tribunal Federal inicia a segunda fase
do processo extradicional e decreta a prisão para ﬁns
de extradição. Esse criminoso requer ao Conare que o
Conare a ele oferte a condição de refugiado. O Conare entende que ele não preenche os requisitos legais
para ostentar a condição de refugiado.
Houve recurso administrativo ao Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça, contrariando a decisão de
um conselho, de forma emocional, político-ideológica,
partidariamente, entende que ele ostenta as condições
de refugiado.
Muito bem. Essa questão é decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que entende que ele não ostenta
as condições de refugiado: não se encontram presentes os requisitos legais para que a ele seja ofertada a
condição de refugiado.
O Supremo Tribunal Federal decide, num voto
intermediário do Ministro Eros Grau, que o Presidente
da República deve decidir nos termos do tratado entre
o Brasil e a Itália. O tratado entre o Brasil e a Itália, que
foi assinado pelo Presidente da República, na primeira
fase, prevista no art. 84, inciso VII da Constituição, foi
ratiﬁcado por esta Casa, nos termos do art. 49, inciso
I. Depois, o Presidente da República promulga o tratado através de um decreto. Portanto, o tratado tem a
natureza infraconstitucional e é lei ordinária no Brasil,
de acordo com o Supremo Tribunal Federal.
Muito bem. Qual é a função do Presidente, depois da decisão do Supremo que reconhece o status
de criminoso desse cidadão? É extraditar, extraditar
esse criminoso. No entanto, o Senhor Presidente da
República, nos estertores do ano, decide que existe
perigo, existem razões ponderáveis para que esse cidadão não possa ser extraditado para a Itália, porque
a Itália iria persegui-lo em razão do chamado clamor
público que estaria a ocorrer na Itália.
Será que a Itália é a Coreia do Norte? Será que
a Itália é Cuba? Será que a Itália é a antiga Albânia,
em que existe desrespeito a direitos fundamentais?
Penso que não.
O Presidente da República, na undécima hora,
entende que não é caso de extradição e não cumpre
o tratado internacional.
Poderíamos estar aqui a discutir uma decisão
do Supremo Tribunal Federal, Senadora Ana Amélia?
Sim. Em um Estado democrático de direito, as decisões
devem ser cumpridas, mas elas podem ser debatidas
sim. O Supremo Tribunal Federal, num mecanismo de
controle, reconhece que as leis, que nós aqui aprovamos, são inconstitucionais. E nós podemos, sim,
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utilizar-nos do nosso instrumento, que é a fala, que é
a opinião, para nos manifestarmos a respeito das decisões do Supremo.
Sr. Presidente, a decisão do Supremo de ontem
é lamentável.
Trago um exemplo, Senadora Ana Amélia. Se Bin
Laden estivesse vivo e fugisse para o Brasil, aqui estaria confortavelmente protegido. Graças a Deus, ele
não fugiu para o Brasil! Se aqui ele estivesse, o Presidente da República poderia a ele impedir a extradição, se o Supremo Tribunal Federal assim decidisse?
Isso é um absurdo!
A decisão do Supremo, com todo o respeito aos
seus seis Ministros, é teratológica, do ponto de vista
constitucional. Teratológica, com respeito aos Ministros
do Supremo Tribunal Federal. Mas nós, como Parlamentares, que temos participação na recepção de tratados
internacionais, nos termos do art. 49, inciso I, da Lei
Fundamental da República, não nos podemos calar e
deixar de debater decisões como esta.
Com muito honra, oferto à Senadora Ana Amélia um aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Pedro Taques, endosso em gênero, número
e grau a argumentação e sustentação jurídica que,
com tanto brilho e tanta competência, faz V. Ex.ª, um
homem especializado nas leis e no Direito. Deixo de
lado essa abordagem, por ser uma leiga na ciência
jurídica. Porém, do ponto de vista político, Senador
Pedro Taques, é a questão que V. Exª coloca como
evidente e a necessidade de debatermos essa decisão do Supremo de todo questionável. Queria dizer
que, do ponto de vista político, ﬁcamos muito mal na
fotograﬁa. Mal no acordo internacional, com um país
amigo do Brasil, especialmente no meu Estado, onde
a imigração italiana é muito forte. Temos laços históricos e de amizade. Meu Estado teve um herói, que
foi Garilbaldi. Por todas essas razões históricas, hoje
econômicas e culturais, dever-se-ia ter levado em conta
tudo isso. Mas lamentavelmente, com essa decisão do
Supremo, Senador Pedro Taques, nosso País vai ﬁcar
conﬁrmando e consolidando aquela imagem caricata
do ﬁnal dos ﬁlmes americanos, em que o refúgio dos
bandidos é realmente o Brasil, de portas abertas. Realmente, faço apenas este aparte para endossar integralmente a manifestação de V. Ex.ª neste aspecto.
Muito obrigada, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado. Seu aparte honra a independência que V.
Exª expressa nesta Casa.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Concede-me um aparte, Senador Pedro Taques?
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senador Casildo, concederei primeiro ao Senador Eduardo
Suplicy, porque eu o citei nominalmente e, nos termos
do art. 14 do Regimento Interno, ele tem o direito de
falar primeiro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Pedro Taques, quero primeiro dizer que,
desde o momento em que aqui passamos a dialogar, a
partir de 1º de fevereiro, tenho tido por V. Exª o maior
respeito, aprendido muito com V. Exª, mesmo quando
numa ou noutra ocasião votamos de maneira diferente
ou temos posições diferentes como hoje. Eu gostaria
de aqui reiterar o meu cumprimento aos Ministros Joaquim Barbosa, Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Carlos Ayres Britto,
que são extraordinários juristas e votaram de acordo
com aquilo que já havia a maior parte dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal estabelecido, quando, por
cinco a quatro, aﬁrmaram que caberia ao Presidente
da República a decisão com base nos termos do tratado Brasil-Itália de extradição e com base na própria
avaliação do Presidente se porventura considerasse,
e a critério dele, que poderia haver qualquer tipo de
perseguição a Cesare Battisti na Itália se lá voltasse.
Ademais, V. Exª aqui mencionou que não se deve ousar da emoção para decidir questões constitucionais
ou jurídicas, e acredito que estivesse falando comigo,
porque eu me emocionei ao responder a V. Exª. Mas
eu gostaria de lhe dizer que estive lá ontem com o Senador João Pedro e, se uma coisa nos impressionou,
foram as três horas que eu poderia até chamar de jus
esperniandi que o Ministro Gilmar Mendes utilizou para
toda a sua argumentação. Foram muitas as ocasiões em
que ele gesticulou muito mais do que eu estou fazendo
aqui e falou, às vezes, muito mais alto do que alguns
de nossos colegas quando também se emocionam.
Portanto, o Ministro Gilmar Mendes, para defender seu
ponto de vista...Talvez ele estivesse preocupado: puxa,
como eu hoje vou perder por 3 a 6. Mas ele também
se emocionou. Ademais, é interessante que V. Exª não
comente que, quando o Presidente Nicolas Sarkozy,
há um pouco mais de um ano, concedeu a não extradição para Marina Petrella, que também, como Cesare
Battisti, havia sido condenada na Itália, a Itália simplesmente respeitou. Por que não respeitar a decisão
do Brasil? Por que o ministro italiano está até dizendo
que não quer que a Itália venha participar da Copa de
2014 aqui no Brasil? E por que o Sr. Gilmar Mendes,
o Ministro Cezar Peluso, a Srª Ellen Gracie, embora
tenham recebido as informações sobre como, na Corte
italiana, Cesare Battisti foi defendido por alguém que
falseou a procuração para defendê-lo e foi conivente
com a delação premiada daqueles que disseram que
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Cesare Battisti tinha matado quatro pessoas, quando
ele nega que o tenha feito? Diferentemente de Bin Laden que disse que matou, que cometeu o atentado,
que cheﬁou intelectualmente o atentado ao Pentágono e para derrubar as torres. Então é um caso muito
diferente. E eu espero até, se porventura a Itália levar
o caso para a Corte de Haia, que então, em liberdade,
graças à decisão da maioria do Supremo e à decisão,
que precisa ser respeitada, do Presidente Lula, Cesare
Battisti possa esclarecer melhor, ali na Corte de Haia,
as razões que comprovam que ele efetivamente não
cometeu aqueles quatro assassinatos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Fico
pensando, Senador Suplicy, na emoção dos familiares
das vítimas, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria de dizer a V. Exª ...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Fico
pensando, se V. Exª me permite....
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Conheço a troca de cartas entre Alberto Torregiani, ﬁlho
do Sr. Torregiani, um dos assassinados, e o próprio
Cesare Battisti porque ....
(Interrupção do som)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... um
escreveu para outro, em que Cesare Battisti diz que
gostaria muito de ter a oportunidade, de olho no olho,
explicar a Alberto Torregiani que ele não participou da
morte de seu pai.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Fico
pensando na emoção daquele cidadão que está aleijado, e nós não podemos ter medo da palavra, em razão...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PDT – SP) – É
Alberto Torregiani que escreveu carta.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...em
razão dos atos praticados por esse criminoso. Vamos
falar de emoção. Eu respeito a posição de V. Exª....
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
também respeito a sua.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
respeito a posição de V. Exª e lembro aquele Senador
cujo busto ali se encontra. Eu não concordo com ela,
mas eu defendo o direito de V. Exª expressar a sua fala.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agradeço a oportunidade do diálogo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Na
Biblioteca do Senado existem mais de duzentos mil
volumes, livros, sem falar em arquivos digitais. Existem
onze Ministros do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma
palavra desses livros, nenhuma palavra de nenhum

200

22930

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ministro do Supremo Tribunal Federal pode fazer com
que um Senador da República...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...não
venha aqui e expresse a sua opinião. Está no art. 53
da Constituição da República.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/ PT – SP) – Mas
esse direito eu o asseguro a V. Exª e o defendo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Sim, nós estamos a tratar de um caso que é jurídico e
é também político. Mas não é político-partidário, não
é político-ideológico, não é político-ideológico. Nós
estamos falando de fato. O Direito Penal, a partir da
Segunda Guerra Mundial, trata do Direito Penal de
fato e não do Direito Penal do autor. Não é porque ele
ostentava e defendia uma corrente político-ideológica
que nós temos que julgá-lo pelo que ele é. Eu estou
aqui falando pelo que ele fez, porque eu li os processos e li a decisão da Corte de Apelação de Milão e li
a decisão também da Corte Europeia de Direitos Humanos. O Brasil, repito, está-se transformando, repito,
em um esconderijo de criminosos.
Concedo, com muita honra o aparte...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavancanti.
PTB – RR) – Eu quero só alertar os aparteantes que
o tempo do orador já se excedeu em muito. Eu vou,
tolerantemente, conceder mais três minutos para que
ele possa concluir.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
ao Senador Casildo, depois ao Senador João Pedro
e ao Senador Requião.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V.
Exª me excluiu?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – E
ao Senador Moka.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Pedro Taques, pelo que eu senti, por cima,
mais ou menos, é que, eu diria, houve uma decisão
mais no campo político de alguns Ministros do Supremo, porque o que eu penso, essa imagem existe: se
o Presidente Lula entendeu não liberar a extradição,
nós vamos estar com ele. Quer dizer, causa essa impressão. Se o Presidente achou que ele tem que ﬁcar
aqui, ele não vai para lá, não vamos atender o que o
Tribunal da Itália decidiu; então nós vamos ﬁcar segundo o Presidente Lula pensou. Parece que houve
mais ou menos uma manifestação nesse sentido de
alguns Ministros. Então está havendo essa ideia de
que foi uma decisão mais do campo político do que
propriamente dito no campo jurídico, no campo jurídico, no campo das instituições, no campo daquilo que
talvez fosse, em tese ou em seu bojo, o que o Supre-
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mo deveria ter analisado, quem sabe, in totum. Mais
ou menos é essa a impressão que ﬁcou para a minha
pessoa, sem entrar a fundo na questão.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado pelo seu aparte, Senador Casildo, que,
com certeza, enriqueceu, sem qualquer consultoria,
a minha fala.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Quem é
próximo?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – É
V. Exª.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Obrigado,
Senador Pedro Taques. Eu gostaria de fazer um apelo ao querido Senador Mozarildo para dar mais um
tempo. Primeiro, eu quero externar e tentar contribuir
com este debate. E acaba de chegar o Senador Demóstenes, que gosta do assunto também. Primeiro,
não há solicitação, Senador Pedro Taques, V. Exª, que
é advogado, juiz, enﬁm...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu
não sou advogado porque não peguei a minha carteira ainda.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – E veja V. Exª,
eu estudei esse caso e não sou advogado. Primeiro,
não há decisão da Justiça solicitando a extradição de
Cesare Battisti. Não é da justiça italiana; é da república
italiana, é do Estado italiano! Se nós não discutirmos
essa questão do ponto de vista dos tratados que o Brasil tem, o Tratado de 1992, com a Itália, de Extradição,
nós vamos cair nesse discurso do crime. Nós temos
que discutir isso, ir a fundo na questão do tratado de
extradição. E o tratado de extradição também, eu já
vi aqui as críticas aos membros do Supremo, não é...
(Interrupção do som.)
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – ... competência do Supremo. O rito do tratado de extradição
começa no Executivo, passa pelo Judiciário e termina
com o Poder Executivo. Eu acho que nós temos que
discutir com essas premissas, que são regras claras
do processo de extradição. Então, a decisão de ontem
não foi nem sobre Cesare Battisti; foi discutir a decisão
tomada, no dia 31 de dezembro, do Presidente Lula,
que cumpriu um rito de competência do Estado brasileiro, na ﬁgura do Poder Executivo. É isso. Eu acho
que a decisão foi acertada, do Presidente Lula, lá em
31 de dezembro. Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
Senador João Pedro, eu agradeço pelo aparte. Está-se
vendo que V. Exª não é um cultor da ciência jurídica,
mas nem por isso pode deixar de debater.
Eu quero dizer a V. Exª que não é o Poder Judiciário que pede a extradição. Desde tempos remotos,
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cabe à função executiva, ao Chefe de Estado solicitar
a outro Estado a extradição. Isso de há muito. Portanto,
aqui, na República Federativa do Brasil, ocorre a mesma coisa. A república italiana, porque sabemos que a
República Federativa do Brasil é que existe como pessoa jurídica de direito público internacional; não existe
o Poder Judiciário.
Então, confesso a V. Exª que não é realmente o
Judiciário, porque isso faz parte da tradição do direito
das gentes, como era falado por Hugo Grotius até a
Idade Média, hoje o direito internacional.
O Tratado de Extradição, assinado em 1992,
Senador João Pedro, expressa, no seu art. 3º, salvo
engano, alíneas f e g, que o Presidente da República
poderá fazer um juízo, mas esse juízo não é discricionariedade, porque discricionariedade é diferente
de arbitrariedade. Arbitrariedade é uma coisa, discricionariedade é outra. Não podemos tratar deste tema
tendo em conta quem praticou o crime, mas o crime
que ele praticou.
Concedo o aparte, com muita honra, ao Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Longe de mim, Senador Pedro Taques, querer proporcionar-lhe uma consultoria, embora, no Congresso Nacional, a consultoria seja admitida hoje da forma mais
ampla possível, uma espécie de indulgência plenária
em relação a esse instituto. Os assassinatos da Itália
são imperdoáveis. Poderíamos ﬁlosoﬁcamente justiﬁcar uma violência contra um Estado autoritário como
instrumento de revolta de um povo, uma violência incidentalmente ocorrida, por exemplo, com um grupo
que estivesse procurando recursos para sustentar a
guerra de libertação. Não ocorreu isso nesse caso. Na
Itália, trata-se de incidentes de execução de pessoas,
atividade abominável por todos os títulos. Mas há que
se observar que a França, embora parte do Mercado
Comum Europeu, embora tivesse um tratado que dispensa a extradição no caso de captura de personagens
aos quais se atribuam crimes, não concedeu à justiça
da Itália o direito de prender, em seu território, o Battisti. E não concedeu por quê? Porque o ﬁm do tratado
é uma política de Estado, mas a política do Mitterrand
era a política de conceder a todos os refugiados políticos que o solicitassem. Mas não foi só isso. A base
da negativa da França – e na França ﬁcou Battisti, se
não me engano, por quinze anos, sem que a Itália incomodasse o país – foi de que o Battisti tinha sido julgado à revelia, com base em delações premiadas dos
seus acusadores, alguns membros do grupo de que
participara e o qual, diz hoje, já havia abandonado na
ocasião dos crimes. Mas a Itália não se manifestou em
relação ao Battisti, ao Governo do Mitterrand não ter
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concedido não a extradição, porque na Comunidade
Européia extradição não existe mais; os países abriram mão da sua legislação interna e as prisões são
automáticas. Agora aqui, no Brasil, causa-me espécie
o fato de que o tratamento dado a...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quero pedir a compreensão dos Senadores.
O Senador Pedro Taques está há mais que o dobro do
tempo regimental ocupando a tribuna. E, se estabelecermos este debate aqui, então, convido algum membro da Mesa para assumir e transgredir o Regimento.
E eu ﬁco tranquilo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pela ordem não cabe agora. Eu vou conceder
ao Senador Pedro Taques mais três minutos para que
possa concluir o seu pronunciamento.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO. Fora do microfone.) – Já que V. Exª utilizou a
palavra, eu também posso usar pela ordem, porque
também não caberia a V. Exª interferir.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O orador continua com a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
Excelência, mas eu, por dever, não posso cortar a palavra do Senador Requião, que está me aparteando.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – E não há ninguém no plenário, Presidente! Ora,
V. Exª pode dar mais dez minutos. Eu também quero
falar sobre esse tema.
Então, inscreva-me como líder, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Então, Senador Demóstenes, venha assumir aqui!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Não vou fazer essa descortesia com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Porque eu não vou ﬁcar aqui. O Senador Pedro
Taques, inclusive, apelou para passar à frente, trocou
com outros porque tinha urgência. Nós já estamos há
mais do dobro do tempo do Senador Pedro Taques,
que era de dez minutos!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – E quantas vezes já não ﬁzemos isso? Esse assunto é de interesse da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Por isso é que estou convidando V. Exª para
continuar fazendo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não. O que estou pedindo a V. Exª, que acho
tem a aquiescência de todos, é que prossigamos neste
debate, porque todos aqui vamos querer inscrever-nos
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para discutir esse tema! Senão, vou me inscrever como
Líder para falar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª tem o direito de se inscrever como Líder.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Vou fazê-lo, mas preﬁro que V. Exª dê o tempo
suﬁciente porque todos os Srs. Senadores querem
debater esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª, que é homem do Direito, cumpridor de
leis, sabe que o Regimento não acolhe isso aqui.
Estou eventualmente na Presidência e tendo que
descumprir o Regimento por quê?
Então, convido um membro da Mesa a que venha
para cá e faça isso.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, vamos usar da ponderação que o Presidente da República usou de forma equivocada, aplicando
o decreto. Vamos terminar, se V. Exª me permite, a fala
do Senador Requião. Só temos mais o Senador Moka
e, por ﬁm, o Senador Demóstenes e o Senador Cyro,
e vou embora correndo!
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Garanto, Senador Pedro Taques, que, quando eventualmente estiver eu na Presidência do Senado, às
segundas e às sextas-feiras, concederei tempo ao
Senador Mozarildo, com a mesma generosidade com
que ele nos vai tratar agora.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Mas hoje é quinta-feira, Senador Requião. Senador, hoje é quinta-feira, dia de sessão deliberativa.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Bem, Senador. Então, o Supremo Tribunal brasileiro
se reúne e deixa a competência da solução para o
Presidente da República. Tomada a providência, não
vejo mais por que se discutir o assunto, embora, pessoalmente, eu não possa ter um juízo deﬁnitivo sobre
os fatos terem ocorrido ou não e serem ou não da
responsabilidade do Battisti. Mas não vejo como a
Itália pode vir a um tribunal brasileiro questionar uma
decisão do Presidente da República, quando não o
fez no momento azado em relação à França, que com
a Itália tinha desfeito qualquer tratado de extradição,
tornando automática a possibilidade da captura, da
detenção no espaço de todo o território do Mercado
Comum Europeu.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
Concedo aparte ao Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS. Fora
do microfone.) – Vou abrir mão da minha fala em respeito à Presidência.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senador Cyro Miranda.
O Ciro Nogueira não se encontra.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Rapidamente, Sr. Presidente, apenas para me somar às
suas palavras. Concordo plenamente com tudo que
foi colocado pelo senhor nesta tribuna, no dia de hoje.
Acho que ontem vivemos um dos dias mais tristes da
história do Judiciário e da diplomacia brasileira, no meu
ponto de vista. Acho que aquelas palavras da nossa
eminente Ministra Ellen Gracie, de que soberania se
exerce cumprindo tratados, colocaram por terra qualquer manifestação em contrário. Essas são as minhas
palavras.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Vou abrir mão agora porque quero falar por
mais tempo. Então, depois me inscrevo como Líder...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª já está inscrito.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – ...em respeito ao Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, peço escusas e encerro a minha fala dizendo que estamos a ver novamente aqui o chamado
Executivo imperial. O Executivo decide tudo: o Executivo
cria leis, através das chamadas medidas provisórias,
o Executivo tem a última palavra também na função
jurisdicional. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo!
Estamos quase a chegar a um Poder hipertroﬁado,
superforte, que revela autoritarismo. Com todo o respeito, essa é a minha opinião; e é a opinião gravada
na Constituição.
Esta Casa não pode ser omissa. Por isso, desde
logo, dou notícia de que estou a preparar uma proposta de emenda constitucional e também uma proposta
legislativa para alterar o Estatuto do Estrangeiro, a Lei
nº 6.815, que trata desse tema.
Muito obrigado pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de anunciar o próximo orador, quero
registrar que se encontram nas galerias do Senado cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras
(Aman), de Resende, Rio de Janeiro, aos quais damos
as boas-vindas.
Concedo agora a palavra, para uma comunicação inadiável, à Senadora Ana Amélia, pelo tempo
regimental.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senadores,
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Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, vai
encerrar sábado, dia 11, a vigência do Decreto-Lei nº
7.029, de 2009, que trata das multas aplicadas a desmatamentos e da regularização ambiental.
Os agricultores brasileiros, Senador Moka, estão
apreensivos porque o novo Código Florestal, que irá
substituir o referido decreto, é recém-chegado ao Senado. É preciso, portanto, que o Governo prorrogue esse
decreto para que se dê tranquilidade aos agricultores
brasileiros. Essa é uma questão de emergência porque
não se sabe o tempo que esta Casa consumirá para
elaborar o novo Código Florestal, que vai substituir o
decreto que está em vigor, cuja vigência se encerra
no próximo sábado.
Os Relatores Luiz Henrique da Silveira, na Comissão de Agricultura e também na Comissão de Constituição e Justiça, e Jorge Viana, na Comissão de Meio
Ambiente, já estão conversando com as respectivas
Comissões, com os Senadores envolvidos nessa matéria e até com o autor do substitutivo, que foi aprovado
na Câmara dos Deputados, o Deputado Aldo Rebelo.
A Senadora Gleisi Hoffmann, agora Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
fará muita falta nesta Casa porque, como eu e tantos
outros Senadores, vinha acompanhando com atenção
e prioridade o tratamento desse assunto relacionado
ao Código Florestal, que é tão importante. Ela o vinha
fazendo de forma equilibrada, de forma tranquila, de
forma tecnicamente muito bem preparada, pois é dessa
forma que poderemos realizar um trabalho que atenda
aos interesses nacionais.
Aliás, a Senadora Gleisi e eu requeremos, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma audiência
pública sobre as alterações no Manual de Crédito Rural.
Essa audiência pública foi realizada na manhã de
hoje, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
comandada pelo nosso colega Acir Gurgacz. Juntamente com o Senador Waldemir Moka, Senador Casildo Maldaner, Senador Blairo Maggi e tantos outros,
acompanhamos as novidades e as inovações que virão
com a introdução do novo plano de ﬁnanciamento de
custeio e investimento.
O que me chamou a atenção, apenas para resumir, dado o curto tempo que temos para comunicado
de relevância e urgência, Sr. Presidente, diz respeito
à simpliﬁcação do processo. Não mais será concedido um custeio por produto, mas um custeio único por
produtor ao limite de R$650 mil.
Estão aí algumas das boas inovações que serão feitas.
Venho batendo muito aqui na questão das diﬁculdades que os produtores de arroz enfrentam, não
só no Rio Grande, mas também em Santa Catarina.
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Os representantes do Ministério da Agricultura, Luiz
Carlos Vaz, e o Dr. Gilson Bittencourt, do Ministério da
Fazenda, estão reunidos agora à tarde para, em mais
uma rodada, encontrar os mecanismos que resolvam
os problemas gravíssimos da comercialização do arroz da presente safra, que foi uma das melhores. No
entanto, os agricultores estão recebendo um valor muito aquém do preço mínimo de R$25,80. Espero que,
com os novos mecanismos que serão criados, esses
problemas não existam, para que sejam dadas garantias e sustentabilidade à produção agrícola brasileira.
Eu queria registrar também aqui, Sr. Presidente,
diante do embargo imposto pela Rússia – tenho também feito menção a esse problema, Senador Moka,
várias vezes nesta tribuna –, que, por conta desse embargo – e hoje ﬁquei feliz pelo fato de o Senado estar
recebendo a visita de militares, que respeitamos muito
como instituição que defende a soberania nacional; é
muito bom que estejamos juntos nesse processo de
defesa do interesse brasileiro –, estivemos reunidos
com o Vice-Presidente da República, Michel Temer;
com o Deputado Valdir Colatto, de Santa Catarina; Moacir Micheletto, do Paraná; com os Deputados Darcísio
Perondi e Osmar Terra, do Rio Grande do Sul; e com o
Luis Carlos Heinze, discutindo exatamente uma forma
de entendimento diplomático com o governo russo,
para impedir que o prazo de 15 de junho, se aplicado,
provoque um desastre econômico muito grande, com
repercussões sociais enormes à produção da exportação de carne de frango, suína e bovina do nosso País,
particularmente no Rio Grande do Sul, no Paraná e
no Mato Grosso.
O Vice-Presidente, Michel Temer, que atendeu
prontamente à solicitação, de maneira muito eﬁciente
fez uma carta que mostrou os termos ao líder Vladimir
Putin, solicitando a prorrogação por dois meses, pelo
menos, para que as autoridades sanitárias brasileiras,
por meio do Ministério da Agricultura, tenham condições de fazer os ajustes requeridos pelo governo da
Rússia para adaptar essas exigências.
Então, nesse prazo, estaríamos habilitados a retomar as exportações àquele mercado.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para
encerrar, Sr. Presidente, recebi a visita dos líderes do
setor de suinocultura, que hoje tiveram reuniões com
o Ministro Wagner Rossi – também foram muito bem
recebidos – para tratar de medidas para resolver a crise que o setor está enfrentando: o líder do Rio Grande
do Sul, Valdecir Folador; o líder da Bahia, com respeito
aos Senadores da Bahia, o Marcelo Corrêa, que preside a Associação Baiana dos Criadores de Suínos,
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e o Marcelo Lopes, que, amanhã, vai assumir a Presidência da Associação Brasileira dos Criadores de
Suínos. Foram muito bem recebidos numa cerimônia
aqui, em Brasília.
Por ﬁm, também um convite: será realizado, de
2 a 5 de agosto, em Salvador, na Bahia, o 14º Seminário Nacional do Desenvolvimento da Suinocultura.
Apenas para registrar esse fato importante, na
tarde de hoje, em que o tema mais ﬂorescente, mais
quente deste debate político aqui e também diplomático e jurídico foi sobre a decisão do Supremo Tribunal
Federal em relação à permanência no Brasil do Cesare
Battisti. A discussão foi suﬁcientemente esclarecedora, dos pontos de vistas dos nossos Senadores, com
a complacência e a generosidade de V. Exª, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Muito obrigada pela gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao
Senador Casildo Maldaner, de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
apenas consulto a Mesa se pode ou não, em função
do debate hoje à tarde da decisão do Supremo ontem
à noite, se pode – eu sei que o Senador Demóstenes
gostaria de apartear e, em função do tempo, ele se
inscreveu como Líder – haver permuta, se ele pode
falar primeiro e eu, em seguida. Não sei se o Regimento permite isso.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª já está na tribuna, com a palavra concedida e registrada.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Obrigado pela consulta. Sei que o tema é quente, o tema desperta o Brasil inteiro, que o está acompanhando.
Quero, então, hoje à tarde, Sr. Presidente, nobres
colegas, primeiro, inclusive, referir-me àquilo que a Senadora Ana Amélia havia dito há pouco, em relação às
circunstâncias da carne brasileira com a Rússia. Quero
endossar, quero me solidarizar.
Sei que é preocupante o fato de o governo russo permitir mais dois meses para que as autoridades
sanitárias possam, de vez, analisar esse aspecto e
encontrar as melhores saídas para esses negócios
que o Brasil tem com a Rússia.
Por outro lado, o que me traz à tribuna, Sr. Presidente e nobres colegas, é que estamos tratando, por
meio de uma comissão que o Senado criou, de encontrar uma saída para a defesa civil no Brasil. Inclusive, o
Estado de V. Exª, Roraima, está vivendo hoje um drama.
O Ministro da Integração Nacional deslocou-se hoje,
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não sei se estou equivocado, para o Estado de V. Exª,
junto com outros Senadores, outras pessoas, outras
autoridades, para acompanhar de perto o drama que
Roraima vive. Essa comissão, constituída pelo Senado, tem como Presidente o Senador Jorge Viana; José
Inácio é o Vice-Presidente. E coube à nossa pessoa
ser o Relator dessa matéria.
Temos noventa dias de prazo para buscar o que
há de melhor, Senador Moka, eu e os colegas que fazem parte dessa comissão. Buscar o melhor. Começamos a fazer diligências. No último ﬁm de semana, na
sexta-feira, estivemos em Santa Catarina, tratando do
assunto. Ouvimos não só Santa Catarina, mas representantes do Rio Grande do Sul e do Paraná, que lá
compareceram, para buscarmos, nessas diligências,
as saídas. Colhermos mecanismos para, quem sabe,
inserir na legislação brasileira algumas coisas no campo preventivo que seja de melhor.
Hoje, inclusive, logo mais, vamos nos deslocar
para o Rio de Janeiro, que é região Sudeste, onde,
amanhã, vamos fazer o mesmo trabalho que ﬁzemos
na região Sul. Vamos à região do Amazonas, o Norte;
ao Centro-Oeste, região do Senador Waldemir Moka e
do Senador Jayme Campos, que estão aqui nos ouvindo, para ouvirmos, sentirmos os dramas por que passam todos os anos. Assim como tem Natal, como tem
Fim de Ano, como tem Páscoa, as coisas acontecem:
é enxurrada, é seca ou coisa que o valha. Vamos ao
Nordeste também, Pernambuco, para ouvirmos isso.
Estamos, por meio do Ministério das Relações
Exteriores, ouvindo alguns países que têm programas
de primeira linha na estrutura da defesa civil. Estamos
procurando sentir isso nesses países para, através das
nossas embaixadas, em Brasília, coletarmos o que
há de melhor para trazermos para uma legislação no
campo preventivo e também de recuperação.
Então, essa é a grande ﬁnalidade de algumas
razões que trago, nesta tarde, nobre Presidente e colegas, sobre essa matéria.
Ainda teremos outros encontros aqui, em Brasília, com temas que vamos abordar em audiências
públicas, para podermos melhorar essas nossas diligências, como o encontro que realizamos, neste ﬁnal
de semana, em Florianópolis, com a presença, como
já citei, dos Senadores Jorge Viana, Inácio Arruda,
Paulo Bauer, membro da comissão, sendo que o Senador Luiz Henrique foi representado pelo seu suplente
Dalírio Beber; das representações dos Estados do Rio
Grande do Sul, do Paraná; da Defesa Civil de Santa
Catarina, que tem uma Secretaria especíﬁca para isso,
sob o comando do nosso ex-Senador Geraldo Althoff;
e da Assembleia Legislativa, que criou uma Comissão de Defesa Civil, liderada pelo Deputado Kennedy
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Nunes. Ouvimos, em Santa Catarina, algumas experiências que eles acham que é interessante inserir na
legislação brasileira e no Ministério da Educação, para
que se incluam como disciplina escolar as questões
de meio ambiente, para evitarmos isso.
Nós sentimos, em Santa Catarina também, das
ideias que trouxeram do Sul, que, em vez de Defesa
Civil, se transforme em Proteção Civil. Aí, até anotamos na pesquisa algumas diligências sobre isso, e
vou discorrer.
A experiência da diligência no Estado foi verdadeiramente enriquecedora. Tivemos isso e sentimos.
Tivemos, também, representantes do Corpo de Bombeiros e voluntários. Temos um corpo de voluntários da
Defesa Civil em Santa Catarina, com sede em Joinville,
que começou há mais de cem anos com uma ideia que
veio da Alemanha. Em nosso Estado, a Defesa Civil
tem voluntários em mais de 70 Municípios, atuando
em sintonia com o Corpo de Bombeiros de Militares,
numa perfeita sintonia. Nesse ponto, colhemos algumas ideias extraordinárias.
Queremos fazer com que, nessas estruturas,
possamos cada vez melhorar mais, ouvindo os setores
para tocarmos essa tese.
Eu gostaria de registrar que, neste instante, a Presidente da República encontra-se em Blumenau, Santa
Catarina, entregando, com o Governo do Estado, com
o nosso Governador Raimundo Colombo, quinhentas
e poucas casas que foram construídas em função da
grande enchente que se abateu sobre o nosso Estado
em 2008. Estão sendo entregues hoje; embora tarde,
estão sendo entregues.
Justamente para essas questões é que precisamos criar mecanismos para que não tardem as ações.
Hoje, as ações são muito tardias, demoram seis
meses, um ano, dois anos, como nesse caso agora. Isso
não é possível. Precisamos ter mecanismos para agirmos mais prontamente. Essa é a ideia, Sr. Presidente.
No caso do Estado de V. Exª, Roraima, não é só
fazer um levantamento e vir para cá: não há recursos.
Nós não os temos ainda. Temos de prevenir melhor a
questão toda. É por isso que essa nossa caminhada,
agora, é para tentar encontrar as saídas.
A conscientização da sociedade civil, sua colaboração nos momentos de catástrofe, constitui outra
relevante contribuição: os bombeiros voluntários, como
eu disse, integrados com a proteção civil, com os bombeiros militares, com a Defesa Civil. E deram a idéia
de transformarmos a Defesa Civil em Proteção Civil.
Vou contar a história de como a Defesa Civil começou. Ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial,
na Inglaterra. Após os ataques sofridos entre 1940 e
1941, quando foram lançadas bombas sobre as prin-
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cipais cidades e centros industriais ingleses, o que
causou milhares de perdas de vida na população civil,
foi instituída a Civil Defense, sob o lema “prevenção,
alarme e socorro”.
O governo brasileiro criou seu sistema em 1942,
com a denominação de Defesa Passiva Antiaérea, alterada em 1943 para Defesa Civil. Pouco tempo depois, o órgão foi extinto, para ser retomado somente
em 1966, diante de uma grande enchente na região
Sudeste. Nessa época, frente à necessidade latente,
o então Estado da Guanabara criou o primeiro sistema
estadual de Defesa Civil do País.
Esse é o histórico: onde começou, onde iniciou
a expressão “defesa civil” no mundo. Ela veio para o
Brasil e, hoje, o pessoal pensa em transformá-la em
Proteção Civil.
Agora, no Rio – iremos, hoje, para lá –, com a
recepção, com a organização do nosso Senador Lindbergh Farias, haveremos, sem dúvida alguma, de
receber diversas contribuições para essa área do Sudeste do País.
No início deste mês, o Brasil assistiu perplexo ao
que foi classiﬁcado como o mais fatal desastre climático de nossa história, na região serrana ﬂuminense,
que vitimou mais de 900 vidas e deixou cerca de 30
mil desabrigados.
Queremos ouvir suas diﬁculdades, suas sugestões e, juntos, construir as bases de uma nova legislação para o País, que nos permita prevenir e dar uma
resposta rápida nos momentos de necessidade.
São essas, Sr. Presidente, as considerações que
quero trazer a esta Casa, prestando contas já da primeira viagem que ﬁzemos sob o comando do Senador
Jorge Viana e dos demais colegas. Sucessivamente,
quero ir prestando contas, Sr. Presidente, até fecharmos esse compromisso, nesse prazo que a comissão
temporária tem, para que, então, possamos trazer à
Casa, trazer ao Brasil uma legislação preventiva e também de recuperação, com condições de monitoramento
e de prevenção por intermédio da Defesa Civil ou da
Proteção Civil nos Municípios, nos Estados e no País.
São as considerações, Sr. Presidente e nobres
colegas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, como Líder, ao Senador
Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, nesta
tarde, para registrar, como sempre faço, o anúncio de
novos investimentos e de importantes avanços nos
empreendimentos do Estado de Pernambuco.
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Foi notícia dos jornais do Estado, nesta semana, a
construção de um novo complexo industrial e logístico,
praticamente nos mesmos portes do Porto de Suape.
O novo empreendimento ﬁcará no litoral norte, próximo
ao Município de Goiana, a 63 quilômetros do Recife.
Esse investimento, de R$3 bilhões, será fundamental para o desenvolvimento da região da Mata Norte
de Pernambuco e para todo o Estado.
Suape, situado no litoral sul, tem sido a mola propulsora do crescimento econômico do Estado e tem
transformado a vida dos moradores dos Municípios do
entorno, com mais emprego e renda. Segundo mostra
o jornal Diário de Pernambuco hoje, o Produto Interno
Bruto (PIB) do chamado Território Estratégico de Suape
cresceu 86% entre 1999 e 2008. No mesmo período,
a expansão do PIB nos Municípios do litoral norte foi
de apenas 25%.
Essa comparação nos dá uma dimensão da grandeza de Suape e da importância do porto para os pernambucanos.
Um novo complexo industrial e portuário alavancará ainda mais a crescente economia pernambucana e levará mais empregos, consequentemente
mais oportunidades de formação proﬁssional, novos
investimentos em infraestrutura urbana, mais sonhos e
melhores projetos de vida para os moradores do litoral
norte, especialmente de Goiana, Igarassu, Itapissuma,
Itamaracá, Paulista, Olinda e do norte do Recife.
O empreendimento será um projeto integrado de
logística multimodal com porto, aeroporto internacional
e um complexo industrial de grande porte. Integrará
mais Pernambuco ao resto do País e ao mundo.
O governo do Estado recebeu proposta de manifestação de interesse de consórcio empresarial para
desenvolver os estudos necessários à implantação
do novo porto, no regime de Parceria Público-Privada
(PPP).
A proposta será avaliada em reunião do Comitê
Gestor do Programa de PPP de Pernambuco, na Secretaria de Planejamento do Estado. Foi encaminhada
pelo consórcio formado pelas empresas Promon Engenharia, STR Projetos – os agentes empreendedores
– e BTG Pactual e Pátria Investimentos – estruturadores ﬁnanceiros.
As boas notícias não param por aí. No ﬁnal de
maio, reportagem publicada pela Folha de Pernambuco
ressaltou o início da fase de pré-operação da unidade
de texturização da PetroquímicaSuape, no Complexo
Industrial e Portuário de Suape. Com o objetivo de capacitar mão de obra, a unidade já está produzindo ﬁos
texturizados, material que deve começar a ser comercializado no ﬁnal deste ano.
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O polo petroquímico que se instala, hoje, em Pernambuco, levado para o Estado com o meu apoio e
com o apoio do Presidente Lula, é orgulho para o Brasil.
A Petroquímica Suape é formada por três fábricas integradas. Uma fábrica, a de PTA, que atenderá
à segunda unidade, é a fábrica de poliéster para a indústria têxtil. A terceira é a de PET, matéria-prima para
embalagens. Elas gerarão, assim, o maior polo integrado de poliéster da América Latina. Serão produzidas
450 mil toneladas anuais de PET e 250 mil toneladas
anuais de ﬁo de poliéster. Hoje, o Brasil importa os dois
produtos. O polo permitirá que o Brasil passe de país
importador de PTA para exportador.
A Petrobras também anunciou o aporte de R$16
bilhões, com recursos próprios, para a conclusão da
Reﬁnaria Abreu e Lima, outro grande empreendimento
situado em Suape, com 35% das obras prontas e com
previsão de início de operação para o ﬁnal de 2013.
A reﬁnaria terá capacidade para processar 230
mil barris de petróleo por dia, com mais empregos,
mais renda, qualidade de vida e desenvolvimento para
Pernambuco e para o País.
Temos ainda o crescimento no interior. Recentemente, estive em Santa Cruz do Capibaribe, com
uma Comissão de Deputados, aonde vimos, todos,
lá, o funcionamento do Moda Center Santa Cruz, o
maior parque de feira e de confecções, um exemplo a
ser incentivado, que terá o nosso apoio para oferecer
maior infraestrutura à região.
São diversos números que hoje mostram o desenvolvimento de regiões historicamente mais pobres do
País. No dia 18 de maio, o Correio Braziliense publicou
a reportagem “O Mapa da Mina para o Emprego”, com
base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), onde se ilustra a expansão
da economia em vários Estados brasileiros.
Segundo essa reportagem, o Norte e o Nordeste
foram as regiões que mais apresentaram crescimento
de emprego formais, depois da crise mundial. Pernambuco teve o maior deles, com 95,4%.
Esse é o olhar que temos de manter: o de desenvolvimento regional. Foi um compromisso honrado pelo
Presidente Lula e mantido hoje pela Presidenta Dilma.
São esses esforços que devemos fazer para garantir que o Brasil se torne uma Nação rica por inteiro.
E, nesse contexto, o Estado de Pernambuco tem muito
o que mostrar para o Brasil e para o mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC.) – Na sequência, damos a palavra ao
eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, em cessão
com o Senador Valdir Raupp. Depois, como é intercalado, está inscrita a Senadora Lúcia Vânia, como Líder
da Minoria. Como ela não se encontra presente até o
momento, teremos, na sequência, o Senador Demóstenes Torres. Em seguida, voltamos à lista de oradores,
começando pelo Senador Jayme Campos.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, como Senador de um Estado da Amazônia, que faz fronteira com
dois países – a Venezuela e a Guiana –, minha preocupação, desde o meu primeiro mandato, sempre foi
com políticas que pudessem desenvolver a chamada
faixa de fronteira que, na verdade, vai da região Norte
à região Sul, e engloba cerca de 17 mil quilômetros,
fazendo fronteira com mais de dez países.
Na verdade, ﬁcava sem entender como. Por exemplo, combatia-se o narcotráﬁco, o contrabando de drogas, o contrabando de armas nas cidades como Rio de
Janeiro, e não se via por onde entravam essas drogas,
essas armas, e também por onde saíam do País os
minerais, materiais da nossa biodiversidade, que são
exatamente as nossas fronteiras secas, a maioria delas com uma inﬁnidade de países.
Fiquei muito feliz – como Presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, porque ali estamos realizando agora um debate,
inclusive já ouvimos o Ministério da Defesa, a Polícia
Federal, a Abin, o Ministério das Relações Exteriores,
ouvimos secretários da fronteira Sul, estamos ouvindo
agora secretários da fronteira Norte, de forma que já
estávamos trabalhando na elaboração de um projeto
para, de fato, garantir, digamos, a segurança e o desenvolvimento da fronteira –, porque, ontem, a Presidente Dilma assinou um decreto instituindo o Plano
Estratégico de Fronteiras. Realmente era inconcebível
que o Governo Federal, dispondo de forças, embora
que precariamente, porque não há nenhum lugar dessas fronteiras... Aliás, a Rede Bandeirantes e a Rede
Globo mostraram, claramente, em reportagens muito
elucidativas, o quanto as nossas fronteiras são vulneráveis e o quanto somos esbulhados pelo fato de não
termos condições de fazer uma vigilância adequada.
Esse decreto é muito importante. Vou ler apenas
alguns pontos dele: “Fica instituído o Plano Estratégico de Fronteiras para o fortalecimento da prevenção,
controle, ﬁscalização e repressão dos delitos trans-
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fronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira”.
Fundamentalmente, Sr. Presidente, no que se
constitui esse plano? No fundo, uni ações que já existem, envolvendo justamente a Polícia Federal, a Polícia
Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança,
as três Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica –, além dos órgãos de segurança estaduais e
municipais. Esse plano, sob a coordenação do Ministro
da Defesa e do Ministro da Justiça, se bem sintonizado
com as autoridades estaduais, teremos, sim, a partir
daí, o controle de nossas fronteiras. Somado a isso,
Senador João Pedro, está previsto também no decreto,
a questão do relacionamento bilateral do Brasil com os
países vizinhos, ou seja, a diplomacia, a cooperação
nessa atividade, porque não adianta nada se o Brasil ﬁzer sozinho do lado de cá, em um trabalho, e, do
outro lado, nos países vizinhos, não houver nenhum
trabalho, evidentemente que será um trabalho em vão.
Mas o próprio decreto já prevê que haverá esse trabalho conjunto com os países vizinhos.
Concedo o aparte ao Senador João Pedro; depois, ao Senador Moka, com muito prazer.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Mozarildo, V. Exª, ao fazer o registro dessa decisão da
Presidenta Dilma, que diz respeito às fronteiras brasileiras, evidentemente V. Exª chama a atenção para as
nossas fronteiras. V. Exª que é Senador por um Estado fronteiriço, que ocupa uma posição estratégica ali
na Amazônia, principalmente na grande fronteira que
o Estado de V. Exª faz com a Venezuela – só a nossa
fronteira que tem 11 mil quilômetros com os outros
países da Pan-Amazônia –, quero também concordar
com o registro de V. Exª: acerta a Presidenta da República. Espero que possamos reverter essa situação
de intranquilidade nas nossas fronteiras com ações,
com a presença de várias instituições, não só o Exército, a Polícia Federal, mas outras instituições poderão
executar uma política diferenciada nas fronteiras. Inclusive as cidades fronteiriças merecem um tratamento
diferenciado. Amanhã – para contribuir com o registro
de V. Exª –, o Ministro da Justiça, Ministro Cardozo, e
a Ministra de Direitos Humanos estarão em Manaus
para discutir as questões fronteiriças como o Governador. Espero que possamos, lá no Amazonas, que é
um Estado de grande fronteira, como o Estado de V.
Exª o é também, começar um trabalho diferenciado no
tratamento das pessoas, numa postura mais incisiva no
sentido de impedir o tráﬁco de drogas, de armas, enﬁm,
que a gente enﬁm, que a gente possa ter uma fronteira
diferente, principalmente tratando as populações dos
países fronteiriços – chamo a atenção aqui para o Peru
e para a Colômbia –, de forma diferenciada, humana,
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mas com um padrão de rigor, no sentido de fazer com
que a nossa fronteira possa ter tranquilidade, para as
pessoas que trabalham e vivem ali, principalmente nas
cidades de Tabatinga e Benjamin, que são fronteiras
muito aguçadas, que têm um movimento, uma dinâmica
social muito forte, portanto, ali, as instituições precisam
ter uma presença. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador João Pedro, V. Exª disse isso com muita
propriedade, porque acho que o grande enfoque das
fronteiras não é só o de impedir que entrem armas e
drogas para abastecer o narcotráﬁco no Rio de Janeiro
ou de outras grandes cidades, mas principalmente desenvolver aqueles Municípios que estão lá na linha de
fronteira, e em toda a faixa de fronteira, para melhorar
a condição de vida, tanto no que tange à segurança, à
educação, à saúde; enﬁm, a todas as políticas públicas.
Senador Moka, ouço V. Exª, com muito prazer.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Mozarildo, sou do Mato Grosso do Sul, e o nosso Estado tem uma fronteira seca muito grande com o
Paraguai e com a Bolívia. Frequentemente o Estado é
a porta de entrada, seja de armas contrabandeadas,
seja de maconha e cocaína. É claro que essa avaliação que V. Exª faz eu já a ﬁz. Quando aqui cheguei,
participei da CPI do Narcotráﬁco. Talvez seja o primeiro
Parlamentar a denunciar publicamente a questão do
plantio de maconha do outro lado, em uma cidade de
nome Capitan Bado, onde havia uma plantação. Mas
estou convencido de que temos de ter repressão com
a Força de Segurança Nacional, o próprio Exército, na
minha avaliação, a Polícia Federal. Mas do que mais
precisamos é de políticas públicas diferenciadas. Olha,
costumo dar um exemplo: você tem um jovem que está
ali, desempregado. Aí, ele vê um outro jovem, com a
mesma idade, aparecer com uma motocicleta poderosa ou um carrão. Isso é que chama a atenção. É o
dinheiro fácil. Esse é o aliciamento. Isso cada vez mais
acontece na fronteira. Agora, no Mato Grosso do Sul,
há um aliciamento entre os índios, sobretudo, os jovens índios sobretudo jovens índios que estão sendo
recrutados pelo crime organizado para que façam isso.
Então, além da repressão, além da força e da presença para fazer realmente a repressão ali, mais do que
isso, nós precisamos tratar com políticas diferenciadas
aquilo que é diferente. E nós na fronteira somos diferentes e precisamos de uma atenção diferenciada do
poder público. Parabéns pelo pronunciamento que V.
Exª oportunamente faz.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Senador Moka, eu agradeço muito o aparte de V. Exª,
porque complementa inclusive: eu, como representante
de um Estado lá do extremo norte que faz fronteira com
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a Guiana e com a Venezuela; o Senador João Pedro,
que me aparteou e que representa o Amazonas, que
faz fronteira com a Colômbia e com o Peru, e V. Exª
cujo Estado faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Então, acho que há um consenso de que é preciso
não só fazer efetivamente a vigilância, a repressão, um
serviço de inteligência permanente, mas, lógico, políticas públicas que deem condições para quem mora
lá. Inclusive para que os nossos índios não se deixem,
por necessidade até, corromper pelo dinheiro fácil do
contrabando, do tráﬁco de drogas e até mesmo do
descaminho de recursos nossos para os outros países,
como acontece no meu Estado com recursos minerais
que são descaminhados para o exterior.
Senador Casildo, eu quero encerrar pedindo a V.
Exª que autorize a transcrição dos documentos a que
ﬁz referência. Eu quero que constem como parte do
meu pronunciamento.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
DECRETO Nº 7.496, DE 8 DE JUNHO DE 2011
Institui o Plano Estratégico de Fronteiras.
A Presidenta da República, no uso da atribuição quer lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da
Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Plano Estratégico de Fronteiras para o fortalecimento da prevenção, controle,
ﬁscalização e repressão dos delitos transfronteiriços
e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira.
Art. 2º O Plano Estratégico de Fronteiras terá
como diretrizes:
I – a atuação integrada dos órgãos de segurança
pública e das Forças Armadas; e
II – a integração com os países vizinhos.
Art. 3º O Plano Estratégico de Fronteiras terá
como objetivos:
I – a integração das ações de segurança pública e das Forças Armadas da União com a ação dos
estados e municípios situados na faixa de fronteira;
II – a execução de ações conjuntas entre os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, e as
Forças Armadas;
III – a troca de informações entre os órgãos de
segurança pública, federais e estaduais, e as Forças
Armadas;
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IV – a realização de parceiras com países vizinhos para atuação nas ações previstas no art. 1º; e
V – a ampliação do quadro de pessoal e da estrutura destinada à prevenção, controle, ﬁscalização e
repressão de delitos na faixa de fronteira.
Art. 4º O Plano Estratégico de Fronteiras será
efetivado mediante a realização, entre outras, das seguintes medidas:
I – ações de integração federativa entre a União e
os estados e municípios situados na faixa de fronteira;
II – implementação de projetos estruturantes
para o fortalecimento da presença estatal na região
de fronteira; e
III – ações de cooperação internacional com países vizinhos.
Art. 5º As ações do Plano Estratégico de Fronteiras serão implementadas por meio de:
I – Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira
– GGIF; e
II – Centro de Operação Conjuntas – COC.
Art. 6º Os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira terão como objetivo a integração e a articulação
das ações da União previstas no art. 1º com as ações
dos estados e municípios, cabendo a eles:
I – propor e coordenar a integração das ações;
II – tornar ágil e eﬁcaz a comunicação entre os
seus órgãos;
III – apoiar as secretarias e polícias estaduais, a
polícia federal e os órgãos de ﬁscalização municipais;
IV – analisar dados estatísticos e realizar estudos
sobre as infrações criminais e administrativas;
V – propor ações integradas de ﬁscalização e
segurança urbana no âmbito dos municípios situados
na faixa de fronteira;
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VI – incentivar a criação de Gabinetes de Gestão
Integrada Municipal; e
VII – deﬁnir as áreas prioritárias de sua atuação.
§ 1º Não haverá hierarquia entre os órgãos que
compõem os GGIF e suas decisões serão tomadas
por consenso.
§ 2º Cada GGIF será constituído por ato do Governo Estadual e será composto pelas autoridades
federais e estaduais que atuem nos termos do art. 1º
e por representantes dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal da região de fronteira.
Art. 7º O Centro de Operações Conjuntas será
composto por representantes de todas as instituições
partícipes das operações mediante assinatura de acordo de cooperação.
§ 1º Não haverá hierarquia entre os órgãos que
compõem o COC e suas decisões serão tomadas por
consenso.
§ 2º Compete ao COC realizar a integração entre
os partícipes mencionados no caput, o acompanhamento e a coordenação das ações dos Planos Estratégicos de Fronteiras.
§ 3º O COC terá como sede as instalações do
Ministério da Defesa.
Art. 8º A participação dos estados e dos municípios no Plano Estratégico de Fronteiras se dará mediante a assinatura de termo de adesão.
Art. 9º A Coordenação do Plano Estratégico de
Fronteiras será exercida pelos Ministros de Estado da
Justiça e da Defesa.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 2011; 190º da Independência e 123º da República. – DILMA ROUSSEFF –
José Eduardo Cardozo – Nelson Jobim.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo, pelo importante tema das fronteiras. E até incluiria o meu Estado de Santa Catarina, que faz fronteira
também com a Argentina, o oeste catarinense. Foi
muito oportuno.
Dando sequência, nós temos aqui, sendo intercalada, a Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.)
Como não se encontra, teremos a palavra do Senador Demóstenes Torres. Antes, porém, vamos receber as colocações do Senador Mozarildo Cavalcanti.
A Mesa dará, de acordo com o Regimento Interno,
sequência à solicitação de S. Exª.
A palavra está com V. Exª, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último mês de janeiro, eu
estive na Itália, visitando a minha ﬁlha, que é estagiária, ou era naquele momento, em um restaurante em
Bologna. Eu estive em três cidades ali na Itália. Estive
em Cremona, onde mora um amigo italiano. Dormi na
casa dele, e a família, a mulher, a esposa, os ﬁlhos
– era início do ano – só falavam no momento da decisão do ex-Presidente, ou “presidento”, como queiram,
ex-Presidento Lula acerca do destino de Battisti. Lula
acabava de afrontar o Supremo Tribunal Federal e
decidiu que não faria a extradição do facínora. Todos
os periódicos, mostrava-me esse amigo em Cremona,
Senador Agripino, todos os periódicos italianos traziam
na primeira página aquilo que os italianos chamavam
de afronta ao povo da Itália – não só ao governo da
Itália, mas ao povo da Itália.
De Cremona fui para Bologna, onde aﬁnal minha
ﬁlha estagiava em um restaurante, e acabamos indo
à noite a um restaurante, aonde ela nos levou, que
era também uma casa de jazz, uma casa famosa, a
única, por sinal, parece-me, na cidade. Ali alguém me
reconheceu como Senador do Brasil e o dono do restaurante foi falar comigo. Ele dizia: “Senador, eu sou
de esquerda, eu sou um militante de esquerda”. Isso
pode ser checado lá perfeitamente. Aliás, já ﬁz esse
pronunciamento aqui, em fevereiro, acredito. Ele me
disse: “Apesar de ser de esquerda, eu quero a extradição desse bandido, porque isso aí não é política não.
Isso não é crime político”. Todos tinham a ﬁcha completa dele: ladrão, assaltante, estuprador e, ﬁnalmente,
assassino. Um homem com uma ﬁcha completa.
Depois, passei em Modena e também em um
restaurante fui abordado por uma pessoa, que disse:
“Conheço o senhor lá da Itália”. E o assunto ﬁnalmente era o Sr. Battisti. A pergunta que me faço é: por que
comprar uma briga com o governo da Itália, comprar
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uma briga com o povo italiano, comprar uma briga com
os descendentes de italianos que residem no Brasil?
Porque são cerca de 30 milhões de descendentes de
italianos. Mais ou menos um quinto da população do
Brasil é descendente dos italianos. Não puros, mestiços, com esse Brasil fantástico que nós temos, efetivamente um Brasil mestiço.
Mas o que aconteceu para que o governo brasileiro tomasse essa posição infeliz? O governo brasileiro,
simplesmente, por um viés ideológico, para atender
a uma demanda retrógrada de setores da esquerda,
resolveu negar a extradição que o Supremo Tribunal
Federal enﬁm havia deferido. Nem o regime militar,
nem os governos militares no Brasil ousaram enfrentar
o Supremo Tribunal Federal. O Supremo dá a última
palavra, porque está ali escrito. Não me venham dizer
os Ministros do Supremo... Está ali escrito, com todas
as letras, que compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar – julgar! – a extradição.
O Supremo, como bem disse o Sr. Presidente...
Eu tenho profundas divergências com o Presidente do
Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes já o critiquei
aqui desta tribuna. Mas tenho que dar parabéns ao
Presidente do Supremo. Ontem ele disse em admoestação aos seus colegas do Supremo Tribunal Federal:
O Supremo não é órgão consultivo. O julgamento do
Supremo é para ser cumprido. É para ser cumprido
por um Senador. É para ser cumprido por um lixeiro.
E é para ser cumprido pelo Senhor Presidente da República. Nós não temos a prerrogativa de contrariar a
decisão do Supremo Tribunal Federal.
E eu lembro aqui que fui eu que levantei a voz
e muitos dos Srs. Senadores. Estava aqui o Senador
Agripino, meu colega, quando o Supremo Tribunal
Federal decidiu que o Senador João Capiberibe aqui
não podia continuar. Muitos Senadores ensaiaram
uma rebelião, porque o Senador Capiberibe era um
homem querido aqui. E nós tínhamos base constitucional, porque ali diz que o Senado pode estabelecer
um contraditório em seguida à decisão do Supremo.
Mas nós ﬁrmamos a jurisprudência aqui que aquele
contraditório só podia ser ﬁrmado em razão de alegações perfunctórias, que não contrariassem a decisão
do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo foi desrespeitado pelo Presidente Lula.
E ontem os Ministros do Supremo, na minha opinião,
não agiram com correção. Seguiram o parecer do Dr.
Gurgel. Mas o Dr. Gurgel todos já conhecem. Então, ali
dizia que a última palavra era do Senhor Presidente da
República. E a última palavra, segundo a Constituição,
é do Supremo Tribunal Federal.
Quiseram, Senador Agripino, revogar a decisão
da Corte Italiana. Quantas vezes eu não ouvi aqui
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questionamentos de muitos Senadores dizendo que
a corte italiana estava equivocada, que Battisti não
era um criminoso, que não teve oportunidade de se
defender. Primeiro, não é bem assim, e, segundo, nós
não temos a prerrogativa de rescindir uma decisão
da corte italiana nem de qualquer outro país do mundo. Assim como nenhum outro país do mundo tem a
prerrogativa de derrubar e rescindir uma decisão da
Corte brasileira.
Nós temos que respeitar os países. Nós ﬁzemos
um tratado de extradição com que ﬁnalidade, Sr. Presidente? Para rasgar o contrato, o tratado, em nome
da ideologia? Ora, tenha paciência. Nós temos que
respeitar o povo italiano.
Eu queria conceder a palavra ao Senador Moka.
Um aparte ao Senador Moka.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Queria que V. Exª me inscrevesse também, Senador Demóstenes.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Demóstenes, eu ﬁco também preocupado, assim como V. Exª, porque, aﬁnal de contas, o Supremo
havia decidido. E houve um julgamento também aqui.
Quer dizer, na verdade, não se tratava realmente de um
crime político. Foi deﬁnido que era um crime comum.
E eu ﬁco pensando na revolta dos familiares daqueles
que foram atingidos por isso. Eu acho que o Presidente
Lula errou ao decidir e também errou ontem a Suprema
Corte ao não colocar devidamente que essa decisão
seria realmente do Supremo Tribunal Federal. Acho
que V. Exª coloca, restabelece, mais uma vez aqui, e
eu acho que esta Casa não pode se calar. Nós temos
que ter a ﬁrmeza de colocar aqui o ponto de vista, até
porque se nós começarmos a ter decisões do Supremo que não são cumpridas, nós vamos começar a ter
descaminho neste País.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª, concordo inteiramente com
o que V. Exª diz.
Concedo a palavra ao ilustre Senador José Agripino Maia.
E peço apenas um pouco de tolerância ao Sr.
Presidente, se for possível, V. Exª que tem essa tradição democrática, para que nós possamos levar até
o ﬁm este debate, porque senão daqui a pouco outro
Senador se inscreve também para falar sobre o mesmo tema. Eu estou disposto, se V. Exª também estiver,
uma vez que o plenário está praticamente vazio. Acho
que é interesse de todos os Srs. Senadores que aqui
se encontram discutir esse tema. Se V. Exª permitir...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Eu quero informar a V. Exª que nós já
prorrogamos por mais cinco minutos, e haveremos de,
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sem dúvida alguma, com a concordância de todos, levar
mais tempo, porque o tema, na verdade, é palpitante.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não sem antes, porém, fazer um registro que é para o Estado de V. Exª. da presença dos
alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio
Saião, de Goiânia, que estão prestigiando este Plenário.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª.
Senador Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador
Demóstenes, eu não quero fazer nenhuma observação, até porque V. Exª colocou com precisão cirúrgica
a questão legal apreciada pelo Supremo Tribunal Federal dentro da visão de V. Exª, que é um advogado e
jurista de muito boa qualidade. Então, a questão legal,
a questão jurídica eu quero deixar com V. Exª, dizendo
que faço minhas as suas observações. Agora, há uma
questão política que, essa sim, tem que ser apreciada
por esta Casa. V. Exª conhece o ditado: faça o que eu
digo, mas não faça o que eu faço. V. Exª sabe, assim
como eu, perfeitamente, que a nação italiana passou,
há algum tempo, por circunstâncias semelhantes as
que o Brasil viveu à época da ditadura, da exceção. O
atentado do Rio Centro é comparável aos atentados
das Brigadas Vermelhas, da Itália. V. Exª sabe, tanto
quanto eu, que o Governo brasileiro tomou a iniciativa
de criar uma Comissão da Verdade. Para quê? Para
discutir a justiça àqueles que estiveram envolvidos no
movimento de exceção.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Muito bem lembrado por V. Exª.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Comissão da Verdade que haverá de fazer justiça ou punir
torturadores e torturados, os dois. É uma iniciativa do
Governo, à frente o Ministro da Justiça, meritória, meritória de um Governo que desejo aplaudir pela iniciativa.
Agora, o mesmo Governo que propõe a Comissão da
Verdade para encerrar deﬁnitivamente a questão dos
excessos cometidos pelo regime de exceção, tanto
com relação aos torturados quanto aos torturadores,
o mesmo Governo toma posição frontalmente contra
a Itália, que foi agredida pelos atentados das Brigadas Vermelhas, onde se insere o Sr. Cesare Battisti,
que foi condenado pelas Cortes italianas e pela Corte
Suprema da União Europeia. Não foram só as Cortes
da Itália, de Milão, e etc. Foi pela Corte Suprema da
União Europeia. Ele é um condenado à prisão perpétua por roubo, assassinato, um elenco, um leque de
delitos cometidos, e veio se homiziar no Brasil. Veio
para o Brasil e, agora, está solto, depois de tudo que
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ele fez, do périplo internacional que ele fez, das admoestações internacionais que ele fez. Por um entendimento, certamente de ordem ideológica do Governo
do Brasileiro, torto, contestado por países irmãos como
a Itália, ele se encontra no Brasil, afrontando a nação
irmã como a Itália. Então, eu acho que nós temos, no
mínimo, que ter um posicionamento político. Faça o
que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faz a Comissão da Verdade e leva, por circunstâncias, à rua,
à soltura o Sr. Cesare Battisti. Afronta a Itália, afronta a União Europeia, afronta o Direito Internacional e
ainda provoca a saia justa em que se meteu, por uma
posição do Governo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Acho que esse assunto, Senador Demóstenes,
precisa ser avaliado, do ponto de vista político, dentro
de critérios de sinceridade: ou o Governo é ou não é.
Não dá para ter duas caras. A cara da Comissão da
Verdade e cara do Sr. Battisti nas ruas. Cumprimento
V.Exª pela oportunidade do pronunciamento e pela
ﬁrmeza de suas opiniões.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V.Exª, brilhante como sempre, Senador José Agripino Maia.
Concedo a palavra ao ilustre Líder do PSDB,
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Demóstenes Torres, V. Exª faz um pronunciamento de
quem conhece Direito Internacional. Da nossa parte,
que somos leigos, podemos até aceitar uma discussão do ponto de vista da lei em relação à decisão do
Supremo Tribunal Federal, mas não temos nenhuma
dúvida em condenar a decisão da Presidência da República. Quando a Presidência da República decidiu
proteger Battisti no Brasil, afrontou o governo, o povo
italiano e o Poder Judiciário daquele país, que é um
dos mais respeitados em todo mundo. A Justiça italiana é da maior credibilidade e respeitabilidade internacional e é afrontada por esta decisão da Presidência
da República. O Sr. Battisti está solto para curtir sua
liberdade nas praias do Rio de Janeiro, e o Brasil ﬁca
com um impasse nas suas relações diplomáticas com
a Itália. Não há dúvida de que há um constrangimento
internacional em razão desta decisão e certamente e
certamente teremos consequências do ponto de vista
das nossas relações diplomáticas com a Itália, tanto...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ...tanto
é, Senador Demóstenes, que o governo Italiano pretende levar a causa ao Tribunal Internacional de Haia.
Portanto, uma decisão infeliz do Presidente da República, que, certamente, não atende às aspirações do
povo brasileiro. Nesse caso, certamente, não atende.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao ilustre Senador, egresso
do Ministério Público Federal, Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Demóstenes, parabéns pela vossa fala. Quero
cumprimentá-lo por ela e trazer outro enfoque a essa
discussão: o enfoque do enfraquecimento do Judiciário
e do Legislativo frente ao Executivo. Isso é perigoso.
Nós não podemos ter a hipertroﬁa de um Poder. Não
estou dizendo especiﬁcamente desse caso, quem seja
o Presidente da República. Eu respeito o Presidente
Lula, reconheço os avanços dos últimos anos do Governo Lula, os últimos oito anos, avanços importantíssimos para a sociedade brasileira. Mas essa decisão
especíﬁca revela não a discricionariedade que está
prevista no Tratado Brasil e Itália, no seu art. 3º, mas
a arbitrariedade, que não é sinônimo de discricionariedade. Esse é o primeiro ponto. A República Federativa
do Brasil assinou um tratado internacional com a Itália.
Esse tratado, pelo art. 84, inciso VII, da Constituição,
foi assinado pelo Presidente como Chefe de Estado.
Depois, o Congresso Nacional, pelo art. 49, inciso I,
aprovou esse tratado internacional; depois o Presidente, através de um decreto, promulga esse tratado.
A nossa Constituição não diz que a última palavra na
extradição é do Presidente da República.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É verdade.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O Estatuto do Estrangeiro não diz isso. É uma interpretação
equivocada da Constituição. E nós, como parlamentares, temos o dever constitucional de levantar essa
interpretação, que é equivocada, da Constituição. Mas
foram seis Ministros do Supremo Tribunal Federal, que
nós devemos respeito a essa decisão. Essa decisão
deve ser cumprida, porque decisão judicial se cumpre.
Agora, decisão judicial no Estado democrático de direito
pode ser debatida sim, e debatida por parlamentares,
como nós estamos a fazer aqui. O Supremo Tribunal
Federal reconhece que a obra do Legislativo é inconstitucional. A lei é inconstitucional. O Supremo, quando
reconhece que é inconstitucional, está dizendo: O que
o Legislativo fez não é lei, porque ofende a Constituição. Nós, no exercício de parlar, debater, podemos,
sim, criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal,
mas devemos defender que elas sejam cumpridas. O
pior de tudo isso, e já encerro, Sr. Presidente, é que
nós não somos a Coréia do Norte, nós não somos a
Albânia naqueles tempos antigos. Nós vivemos o que
se denomina de Estado Constitucional Cooperativo.
O que é esse Estado Constitucional Cooperativo?
Nós estamos inseridos em um contexto internacional.
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Existem repercussões internacionais a respeito disso, repercussões políticas e também repercussões
econômicas. A decisão do Supremo é equivocada. E
parabéns pela vossa fala.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª. V. Exª balizou exatamente o
que todos nós pensamos.
Estamos aqui para criticar o Supremo Tribunal
Federal. O Supremo Tribunal Federal, na nossa opinião, errou. Quem tem vitaliciedade não tem que ﬁcar
jogando para o politicamente correto, não, nem ﬁcar
tentando, de uma forma ou de outra, contemporizar
com o Poder Executivo.
As decisões do Supremo são soberanas.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Nós colocamos ali, sabatinamos – nós tínhamos
o direito de veto aqui – porque conﬁamos na independência dos membros do Poder Judiciário.
A Ministra Ellen Gracie, aliás, ontem, num determinado momento, alguém disse: – Olha, mas isso
interfere na soberania do Brasil, a Itália questionar o
nosso Presidente da República. Ora, mas questionou
onde? A Itália pegou em armas? A Itália fez algum
gesto de agressão ao Brasil? A Itália foi ao Supremo
Tribunal Federal. A Itália foi ao Supremo Tribunal Federal, pelas vias constitucionais, buscar justamente um
provimento da Justiça brasileira, que, aﬁnal de contas,
foi dado, e, para a minha interpretação, completamente
ao arrepio do direito.
Lembrava, então, o Ministro Gilmar Mendes: alguém invocou essa decisão em homenagem aos direitos humanos. E alguém perguntou: – Aﬁnal de contas,
Battisti assaltou quem? Battisti matou quem? Battisti
estuprou quem? Não foram humanos?
Então me perdoem, mas tem razão ao Ministro
Peluso. Não é órgão de consultoria.
Concedo a palavra, com imenso, prazer ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Demóstenes Torres, com todo respeito à
opinião que tenho ouvido de V. Exª, na tribuna do Senado, tenho a convicção de que os seis Ministros do
Supremo Tribunal Federal que votaram para que não
haja a extradição e para que possa ser solto, como foi,
o Sr. Cesare Battisti.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Inclusive comemorado por alguns companheiros dele.
Sr. Presidente, me dê um minuto a mais após o
aparte do Senador Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eles
inclusive têm razões que são respaldadas por algum
dos maiores juristas brasileiros, conforme aqui tenho
salientado, como Celso Antonio Bandeira de Mello,
professor Dalmo de Abreu Dallari e tantos outros. Na
medida em que nestes quatro anos pude conversar
com o Sr. Cesare Battisti, pude acompanhar aquilo
que acabou acontecendo com ele. De 1976 a 1977,
início de 1978, ele, de fato, foi membro dos Proletários
Armados contra o Comunismo que realizaram ações
subversivas contra as instituições italianas. V. Exª sabe
que nunca fui favorável a tais ações, como explorações
proletárias, que signiﬁcavam inclusive ação... Mas ele,
durante aquele período, e não vou detalhar tudo, nunca realizou qualquer crime de sangue contra quem
quer que fosse.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não é o que decidiu a justiça italiana.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quando
houve o sequestro e a morte de Aldo Moro, ele ﬁrmou
um compromisso para si próprio – estou falando as
próprias palavras dele – no sentido de nunca realizar
qualquer ação. Junto a seus companheiros, como Pietro
Mutti e outros, discordou seriamente de que houvesse
qualquer ação que pudesse signiﬁcar a morte de quem
quer que fosse. Ele assegura que não participou das
mesmas. V. Exª sabe, aqui já conversamos, que não
há qualquer testemunha nos autos, que não sejam os
que se utilizaram da delação...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) Senador, me desculpe, não discuto decisão da
justiça italiana, ainda mais lastreada em opinião de
bandido.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
a decisão da justiça italiana, e isso é comprovado por
notário público francês, permitiu que os seus procuradores, que deveriam defendê-lo, na verdade, falsearam. Isso não foi devidamente levado em consideração,
ainda que notário público francês tenha comprovado a
falsidade daqueles que se utilizaram, na sua ausência,
do direito de defendê-lo e não o ﬁzeram.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª, mas, como já conheço o argumento de V. Exª, vou...
Dê-me mais dois minutos para encerrar, Sr. Presidente.
Então, evidentemente, a Justiça italiana o condenou, com todas as garantias – ele percorreu todos
os caminhos da Justiça –, e mesmo o Ministro Lewandowski, que ontem votou que o Presidente tinha o direito de mantê-lo aqui, disse: “Durante esse período,
me convenci de que ele realmente é um assassino”.
Não tem dúvida: ele é um vagabundo – perdoem-me
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a expressão –, é um bandido que estamos acolhendo
no Brasil, como já ﬁzemos aqui com o Olivério Medina, cuja esposa, inclusive, está empregada no Poder
Executivo. É a cobertura a companheiros.
Ontem, outro bandido saiu aplaudido do Palácio
do Planalto. Eu quero saber qual é o exemplo que estamos dando para o Brasil. É isso que eu quero saber. É
que o crime compensa? “Venham para o Brasil!” Olha,
eu, se pudesse, exportava o Fernandinho Beira-Mar
e tantos outros. O que eu quero com Battisti aqui no
Brasil? Qual a razão de se ter...? Por que acreditamos
algum dia que a luta armada era uma solução? Se for
assim, Senador Suplicy, perdoe-me, nós demos a anistia aqui no Brasil. Outros países não o ﬁzeram. Mas
a Presidente, depois de ter cometido alguns crimes
durante o regime militar, foi anistiada por um trabalho
nosso. Eu, como cidadão, participei do Comitê Goiano pela Anistia. Esse assunto está morto e sepultado
pela lei brasileira.
Agora, nós não cumprimos a nossa lei, que determina que nós temos que cumprir os tratados internacionais, e o Supremo, ontem, na minha opinião, esvaziou
o próprio Supremo. Não pode ser assim. Decisão do
Supremo é para ser cumprida.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Jayme
Campos e encerro, Sr. Presidente.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu
caro Senador Demóstenes, minha intervenção é rápida.
Só para ajudar V. Exª, naturalmente, para enriquecer
em parte seu discurso, que é maravilhoso, perfeito.
Aqui tem uma matéria dizendo que Battisti quer ﬁcar
no Brasil e ainda quer emprego. Por sinal, depende
apenas de uma carta do Ministério do Trabalho para
ser empregado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – E não duvide: vai ser empregado no Governo.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Exatamente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Se brincar, vira assessor aqui no Senado.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Estou
só fazendo essa pequena intervenção para dizer para
V. Exª que ele quer ﬁcar no Brasil e já está procurando
uma carta de emprego – com certeza, vão dar a ele
– e que, com isso, o Ministério do Trabalho vai aprovar. Ou seja, ele vai ﬁcar no Brasil, sobretudo, ainda
tomando o emprego...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Ainda
tirando a oportunidade de um brasileiro naturalmente se
empregar. Essa é a minha pequena intervenção para
que V. Exª tenha o conhecimento do quanto é grave.
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Sobretudo, imagino que o Supremo Tribunal Federal,
que a Suprema Corte brasileira, lamentavelmente,
dessa feita, não foi no caminho certo. Ele é bandido,
todo mundo sabe, ele é terrorista, ele é assaltante de
banco, é pistoleiro, enﬁm, esse cidadão era para estar
na cadeira. E o Brasil errou ao não extraditar esse italiano que, lamentavelmente, agora ainda quer ocupar,
ou seja, tomar o emprego do povo brasileiro. Obrigado, Sr. Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Então, para ﬁnalizar, Sr. Presidente, peço
desculpas à nação italiana. Acho que o Brasil errou.
O Brasil afrontou desnecessariamente a Itália por um
problema absolutamente ideológico de alguns, porque
a maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, é contrária
a esse tipo de coisa. Nós não aceitamos esse tipo...
(Interrupção do som.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O Brasil não quer bandidos, o Brasil quer trabalhadores, o Brasil quer homens honrados. Então, nós
devemos desculpas ao Governo da Itália e à nação
italiana. A decisão de ontem foi afrontosa à dignidade
do povo italiano, por uma questão – repito – ideológica.
Chegaram até a dizer que Zelaya agiu de forma
exemplar ao invadir a embaixada brasileira e, de lá,
tentar comandar uma resistência.
Então, nós temos que dar o bom exemplo, e o
bom exemplo está aí numa PEC apresentada pelo
Senador Eduardo Azeredo, que eu tive oportunidade
de relatar e que transfere a ultima palavra ao Senado
nacional. Vou lutar para que essa PEC seja aprovada,
essa proposta de emenda à Constituição, para que o
Brasil não passe por outros vexames internacionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, vamos ouvir o eminente
Senador Jayme Campos.
Porém, antes, quero passar a presidência ao Senador Waldemir Moka, pois, conforme anunciei hoje à
tarde, daqui a pouco me desloco para o Rio.
Em função disso, passo a presidência a V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Assumindo a Presidência, concedo a
palavra, pelo tempo regimental, ao eminente representante do Mato Grosso, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka.
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Senadores e Senadoras, só há sentido na organização pública e na existência dos organismos de
gestão governamental se o Estado conseguir assegurar
o direito à vida e à dignidade de seus entes humanos.
Qualquer negligência nesse sentido esbarra logo na
barbárie e no desgoverno.
Entre os inúmeros compromissos do poder constituído, o mais severo e inarredável deve ser o acesso
universal à saúde. Infelizmente, o que assistimos no
País nos últimos tempos são cenas chocantes de sofrimento, desespero e angústia de pacientes entregues
ao abandono e de médicos impotentes diante de estruturas clínicas e hospitalares arcaicas e ineﬁcientes.
E V. Exª, meu caro Presidente Waldemir, conhece
muito bem essa situação.
Os mais pobres estão condenados à miséria e
à doença. Para eles, não existe esperança, somente
lágrimas e dor. Os hospitais estão abarrotados de enfermos, UTIs estão fechadas, os corredores se transformam em quartos e colchonetes esparramados pelos
chãos substituem leitos.
São cenas de guerra, uma guerra onde não há
honra ou heroísmo, só mortes e ultraje. As clínicas e
hospitais públicos mais parecem campos de concentração. Não há como esconder essa dura realidade.
Esse cenário que se arrasta, Senador Waldemir, corrói
o próprio sentido da democracia e igualdade pressuposto de nossa Carta Magna.
É o caos, Senador.
Subo a esta tribuna na tarde de hoje para denunciar uma situação que ocorre em meu Estado de Mato
Grosso e que demonstra, com crueza, a precariedade
na gestão da saúde pública neste País. O Ministério Público estadual acaba de divulgar relatório que desnuda
a prática de desvio de verbas no setor. Segundo constataram os promotores, 75% dos hospitais particulares
conveniados ao SUS em Cuiabá não cumprem com
as metas estabelecidas em contrato; alguns atendem
menos da metade dos leitos e procedimentos contratados e, mesmo assim, faturam o valor total, chamado
de “tabela cheia”.
Conforme informou o diretor clínico do Pronto
Socorro Municipal de Cuiabá, Ronaldo Taques, em
entrevista à TV Centro América, ﬁliada à Globo, de
84 vagas disponíveis na rede conveniada, segundo
atestou a Central de Regulação do SUS, na semana
passada, apenas quatro pacientes conseguiram atendimento. Isso se deve, relata o médico, à alegação dos
hospitais de que faltam plantonistas e especialistas
para efetuar a internação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento, mais de 160 acidentados aguardam na ﬁla por
uma cirurgia ortopédica em Cuiabá. Aliás, a capital
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mato-grossense, Senador Waldemir Moka, tornou-se
um verdadeiro depósito de doentes do interior, de outros
Estados e até da Bolívia, na medida em que fazemos
divisa com a Bolívia.
Na última segunda-feira, a Justiça do Município
de Rondonópolis determinou a transferência, em 48 horas, de mais vinte pacientes da área de ortopedia para
Cuiabá. Cuiabá não tem estrutura nem para atender a
demanda da Grande Cuiabá e dos demais Municípios
do interior, sobretudo da parte da BR-163, do médio
norte do Estado e da parte oeste. Imaginem se vier
mais gente da região sul, que acho justo, todavia não
teria condições de atender em hipótese alguma. Isso
porque todos os ortopedistas do hospital regional daquele Município pediram demissão de seus cargos, e
a cidade não dispõe de médicos dessa especialidade
atendendo pelo SUS.
A própria Central de Regulação do SUS estima
que mais de quatro mil pessoas esperam por uma cirurgia ortopédica em Mato Grosso. Esta ﬁla macabra
deixou a esfera clínica e transformou-se num intrincado
caso judicial, em que o Ministério Público e a própria
Justiça determinam, a partir de ações dos interessados, a ordem das operações.
Portanto, toda a sapiência médica no atendimento
dos casos mais graves e urgente está sendo subvertida pela imposição de medidas judiciais, o que limita
ainda mais a coordenação da Central de Regulação.
Outro fator que contribui para o agravamento desta
crise tem sido a morosa e quase interminável reforma
do centro cirúrgico do Hospital e Pronto Socorro Municipal da cidade de Várzea Grande, que realiza uma
média de 250 operações mensais.
Há 120 dias, a unidade se encontra em obras.
A demanda resultante dessa paralisação está sendo
absorvida pelo Pronto Socorro de Cuiabá, sobrecarregando seu corpo clínico e sua estrutura hospitalar.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Mato Grosso precisa urgentemente construir um hospital de clínicas em Cuiabá ou em Várzea Grande. Não
existe uma unidade médica estadual para atender a
grande demanda de uma região que cresce econômica e demograﬁcamente. O único organismo público
de referência em operação é o Hospital Júlio Muller,
mantido pela Universidade Federal de Mato Grosso,
que funciona de forma precária e sem investimentos
consistentes em sua estrutura.
Esse martírio dos pacientes tem comovido grande
parte de nossa sociedade. Em recente artigo, o médico
Gabriel Novis Neves, fundador da nossa Universidade
Federal de Mato Grosso e um dos humanistas mais
respeitados de nossa comunidade, escreveu: “Diante desta verdadeira catástrofe, é impossível se calar
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quando ouvimos de nossas autoridades o anúncio das
medidas paliativas tomadas para diminuir o caos que
tomou conta da nosso saúde”. E ele conclui esse texto, assinado no jornal Diário de Cuiabá, com o apelo:
“Hospital das Clínicas, já!”
Gostaria de lembrar que, quando governei Mato
Grosso, na década de 90, construí 1.114 leitos hospitalares em todo o Estado, Senador Waldemir Moka.
Fizemos 18 hospitais, permitindo que algumas regiões
de Mato Grosso fossem contempladas com leite hospitalar. Todavia, os tempos passaram e, de lá para cá,
quase nada ﬁzeram. Nosso Estado cresceu do ponto
de vista econômico, mas empacou nas áreas social
e urbana.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é necessária uma ação conjunta entre os governos federal
e estadual, além das administrações municipais de
Cuiabá e Várzea Grande, para enfrentar esse problema. Não podemos mais colocar na conta da imprevidência tanta mutilação e tantas mortes ocorridas pela
simples falta de gestão e coordenação entre as várias
esferas de poder.
Para ﬁnalizar, Senador Waldemir Moka, lembro
que não existe nação próspera onde o povo morre
por falta de assistência médica. É isso que, lamentavelmente...
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Jayme Campos...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Concedo o aparte, com muita honra, a V. Exª, Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Antes
que conclua, quero dizer que V. Exª trata de um tema
crucial para o povo brasileiro: a saúde pública. Estamos
cansados de repetir aqui que há um caos no País. Há
seres humanos amontoados em corredores de hospitais aguardando um atendimento que não vem, e,
muitas vezes, a vida se vai. Nós chegamos a propor
a instalação de uma CPI não com o objetivo de realizar uma caça às bruxas, mas, sim, com o objetivo de
investigar eventuais desvios e, sobretudo, de discutir
um modelo de saúde pública para o País que atenda
às necessidades da população pobre. Seria uma CPI
Mista para envolver as duas Casas, para comprometer
as duas Casas, numa proposta que signiﬁcasse avanço para um serviço público de saúde mais competente
ao povo brasileiro, porque há estudos que dizem que o
problema não é de dinheiro; é de competência, de planejamento, de organização e de honestidade. Depois
desse episódio Palloci, retornaremos a essa tentativa
de instalarmos uma CPI para discutir um modelo de
saúde para o povo brasileiro, e V. Exª, que, certamente,
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foi um grande Governador e voltou as ações do seu
governo para a área social...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – V. Exª,
certamente, terá uma enorme contribuição a oferecer
a esse debate. Parabéns a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª. Na verdade, nós temos acompanhado bem de perto essa situação, já que ocupamos,
hoje, com muita honra, a Presidência da Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal.
Entretanto, há poucos dias, Senador Alvaro Dias,
lá esteve – aqui invoco o testemunho do valoroso Senador Waldemir Moka – o Ministro da Saúde, Sr. Padilha,
que deu a entender às pessoas que participaram da
audiência pública que a saúde pública no Brasil vive
às mil maravilhas. Chegou, no meu entendimento, ao
cúmulo do absurdo de o próprio Ministro dizer que vai
fazer o home care. O SUS, o Ministério da Saúde vai
oferecer, conforme as propostas, na perspectiva dos
próximos quatro anos, até o home care: vai ter um
médico lá na casa do cidadão para dar assistência.
Então, acho que algo tem que ser feito. Nós não
poderemos continuar da maneira que aí está. Saúde
pública no Brasil virou caso de polícia que tem que ser
resolvido urgentemente, Senador Waldemir Moka. V.
Exª, que é proﬁssional da área, sabe que nós chegamos ao fundo do poço. Ai daqueles que dependem do
Sistema Único de Saúde!
Foi criada, na oportunidade, a ﬁlosoﬁa, cujo objetivo é o melhor possível. Entretanto, houve um descaminho, todos sabemos, má gestão, falta de recursos
– até podem faltar –, mas por boa vontade do Governo
Federal.
Estamos aí com a Emenda 29, que o Senado já
aprovou, inclusive de autoria do Senador do PT Tião
Viana, está na Câmara, e o Governo mandou parar, e
está engavetada, Senador Mozarildo. O Governo não
tem nenhuma intenção de votar. Não é só a Emenda
29, a PEC 300 já está lá há algum tempo, promessa
de campanha. E veja o que está acontecendo no Rio
de Janeiro: briga de polícia com polícia,...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
...polícia prendendo polícia por reivindicar seus direitos.
Nem no tempo da ditadura acontecia isso. O Governo
Federal tem que tomar algumas providências, buscar
parcerias com os Estados. Nós, aqui nesta Casa, temos que exigir que o Governo tenha um percentual
deﬁnido. Os Municípios são obrigados a investir 15%;
os Estados, 12%, entretanto, o Governo Federal não
tem limite, não tem índice, não tem percentual. No úl-
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timo orçamento parece que não chegou a 3%. Ora,
se os Estados investem 12%, os Municípios, 15%,
por que não a Federação investir pelo menos 10%? É
mais do que justo.
De maneira que concluo dizendo que espero que
nós aqui, Senadores da República e o Congresso Nacional, façamos alguma coisa junto com o Poder Executivo, diante desse estado de caos por que passa a
saúde pública no Brasil.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Senador Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Dando continuidade à sessão, com
a palavra o Senador Ciro Nogueira, representando o
nosso querido Piauí.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Subo hoje a esta tribuna trazendo boas notícias
ao povo do nosso Estado, o Piauí, que gostaria de
compartilhar com este Plenário.
Segundo projeções do IBGE, este ano o Piauí
deverá colher 2,3 milhões de toneladas de grãos, o
que representa a maior safra de nossa história.
A maior parte dessa produção vai ser colhida na
região do cerrado piauiense. Serão mais de um milhão
e seiscentas mil toneladas de grãos a serem colhidos
em plantios que se resumem praticamente a dezenove
Municípios e em distâncias que correspondem a até
850 quilômetros da capital.
Entre essas cidades estão pólos de desenvolvimento regional, como Bom Jesus, Uruçuí e Corrente –
essa última cidade situada a 840 quilômetros da capital.
Srªs e Srs. Senadores, o conjunto das 20 cidades
com maior produção de grãos em meu Estado reúne
uma população um pouco inferior a 150 mil moradores.
Não há nenhuma cidade produtora de soja, milho, arroz ou algodão naquela parte sul do Piauí com
mais de 30 mil habitantes. Corrente, a mais populosa,
tem pouco mais de 25 mil residentes, Senador Moka.
Então, venho trazer essas questões e apresentar esses dados da nossa produção agrícola, Srªs e
Srs. Senadores, para demonstrar que o nosso Estado
pode e tem muito a contribuir com o PIB nacional. Mas
é também uma oportunidade para chamar a atenção
para a necessidade de se tornar melhor a qualidade
de energia fornecida às regiões localizadas mais ao
sul do Piauí.
Dados da própria Agência Nacional de Energia
Elétrica – Aneel – demonstram que a região carece de
grandes e vultosos investimentos.
Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, nos três
primeiros meses de 2011 houve pelo menos 14 inter-
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rupções no fornecimento de energia elétrica em Uruçuí.
Na soma dessas interrupções, obteve-se uma absurda
média superior a 24 horas sem energia para os mais
de 11 mil consumidores da Eletrobras Piauí, atendidos pela subestação de Uruçuí. Em Gilbués foram 25
desligamentos da energia, para mais de 22 horas de
interrupção no fornecimento. Bem pior é a situação em
Redenção do Gurgueia, que chegou ao absurdo de 27
horas sem energia.
São perturbadores os dados de duração e freqüência na interrupção de energia elétrica naquela
área. Eles indicam a ausência e a demora nos investimentos prometidos à região.
Em março deste ano, durante audiência na Assembléia Legislativa do Piauí, o Presidente da Eletrobras Distribuição Piauí, Sr. Pedro Hosken, informou
que este ano devem ser investidos R$167,1 milhões
em cinco sistemas de subtransmissão, incluindo conjuntos de consumidores das regiões de Parnaíba, Barras e Teresina, no centro-norte do Piauí; Valença, no
centro-sul; e Ribeiro Gonçalves, no cerrado.
Seguramente, todo o Estado do Piauí carece de
investimentos em transmissão e distribuição de energia
elétrica, mas nada se compara às regiões das Chapadas, no extremo sul, onde ﬁca a cidade de Corrente;
no cerrado, onde estão Uruçuí e Bom Jesus; e no sudeste do Estado, onde está Raimundo Nonato. Nesse
Município, que é a sede do Museu do Homem Americano – convido todos os Senadores para conhecerem –, existem registros da Aneel que apontam para
uma soma superior a 21 horas sem energia nos três
primeiros meses deste ano.
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, sabemos
que o investimento em energia não podem ser feitos
a toque de caixa, porque se exigem licitações para
contratação de obras e aquisição de equipamentos,
como os grandes geradores, feitos sob encomenda.
Igualmente somos sabedores das diﬁculdades para
o licenciamento ambiental de obras de transmissão. Mas
também estamos cientes de que é fundamental que haja
disposição e muito esforço da Eletrobras no sentido de fazer
com que haja celeridade nas obras para atendimento às
demandas energéticas no cerrado e de todo o sul piauiense.
Nas atuais condições de fornecimento, a energia
vendida pela Eletrobrás Distribuição Piauí, a nossa
Cepisa, é, no mínimo, um serviço de má qualidade.
Além de estar na ponta mais negativa dos indicadores de tempo e freqüência da interrupção no fornecimento, os Municípios do cerrado e de todo o sul
do Piauí ainda convivem com a enorme oscilação de
tensão. Ora, nessas condições, é difícil que tenhamos
um horizonte de perspectivas econômicas positivas ou
de atração de novos investimentos.
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Mais uma vez, Sr. Presidente, meu apelo é para
que a Eletrobras maximize suas gestões e seu trabalho. É urgente que se estabeleça mais agilidade nos
investimentos, especialmente naqueles que resultem
em aumento da oferta e da qualidade de energia elétrica para o nosso cerrado e sul do Piauí.
Precisamos fortalecer o agronegócio e as indústrias. Precisamos atrair os novos investimentos, fornecendo a infraestrutura necessária ao aproveitamento
das nossas potencialidades. Somente assim, estaremos trilhando os caminhos do desenvolvimento e do
bem-estar social. E é esse o caminho que devemos
construir para o nosso querido Piauí.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ciro Nogueira, o
Sr. Waldemir Moka deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 716, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 218, do Regimento Interno, a inserção em ata de Voto de pesar, pelo
falecimento do Ex-prefeito Amocim Leite, ocorrido na
terça-feira passada, dia 24 de maio de 2011.
Requeiro, também, seja levada ao conhecimento
da família, a nota de pesar desta Casa.
Justiﬁcação
O Voto de Pesar que ora requeiro justiﬁca-se pela
signiﬁcativa importância, no cenário político do Espírito
Santo, do ex-prefeito de São Mateus.
Político experiente, personalidade conhecida e das
mais respeitadas na política e na sociedade, foi vereador
por dois mandatos e prefeito, tendo administrado o seu
município , por três gestões, em 1973, 1983 e 1993, conhecido pela sua inteligência e capacidade de analisar e
compor dentro da política, com grandes realizações para
o Estado Capixaba conﬁrmado pela aprovação popular
de suas idéias e ações. A perda inestimável deste ilustre
cidadão do Espírito Santo deixará grande lacuna entre os
familiares, amigos e cenário político.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

Sexta-feira 10

223

22953

ORDEM DO DIA
Transcorre hoje o segundo dia em que a Medida
Provisória nº 525, de 2011, consta da pauta. Não tendo chegado a esta Presidência nenhuma manifestação
das Lideranças sobre acordo para a apreciação da matéria, a mesma constará da pauta na próxima sessão.
É o seguinte o item:
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 525, DE 2011
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 525, de 2011, que altera a Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocante
à contratação de professores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Consulto o Plenário se... nenhuma Liderança...
nós temos extrapauta dois projetos de decreto legislativo que aprovam acordos internacionais, e dois requerimentos vindos da Comissão de Relações Exteriores,
de solidariedade.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – A Oposição concorda com a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 629, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 629, que aprova o texto
do protocolo adicional ao Acordo-Quadro sobre
Meio Ambiente do MERCOSUL em Matéria de
Cooperação e Assistência frente a Emergências Ambientais, adotado pela Decisão nº 14
do Conselho do Mercado Comum.
O parecer é favorável, da Comissão de
Defesa Nacional.
O Senador Luiz Henrique foi o Relator.
Não havendo quem queira discutir o projeto, submeto à votação.
As Srªs Senadoras e os Senadores que o aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovada a matéria, ela vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:

224

22954

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 629, DE 2010
(Nº 498/2008, na Câmara dos Deputados)
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(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2011
(Nº 2.843/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Protocolo Adicional
do Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do
Mercosul em Matéria de Cooperação e Assistência frente a Emergências Ambientais,
adotado pela Decisão nº 14/04 do Conselho
do Mercado Comum, em 7 de julho de 2004.

Aprova o texto do Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e Execução
de Penas Impostas por Julgamentos entre
a República Federativa do Brasil e o Reino
dos Países Baixos, assinado em Haia, no
dia 23 de janeiro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional
no Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul,
em matéria de Cooperação e Assistência frente a Emergências Ambientais, adotado pela Decisão nº 14/04 do
Conselho do Mercado Comum, em 7 de julho de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional, quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo Adicional ao
Acordo-Quadro, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e Execução de Penas
Impostas por Julgamentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino dos Países Baixos, assinado
em Haia, no dia 23 de janeiro de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Protocolo encontra-se publicada no DSF
de 27-11-2010.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 125, de 2011 (nº
2.843/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado de Transferência de
Pessoas Condenadas e Execução de Penas
Impostas por Julgamentos entre a República
Federativa do Brasil e o Reino dos Países Baixos, assinado em Haia, no dia 23 de janeiro
de 2009.
Foi Relator o Senador Cyro Miranda, na Comissão de Relações Exteriores, manifestando-se favoravelmente ao Acordo.
Sem oradores que queiram discutir, encerro a
discussão.
E não havendo manifestação contrária do Plenário, declaro aprovado o Acordo.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:

(*) A íntegra do texto do Tratado encontra-se publicado no DSF de
29-4-2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 8:
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 573, da Comissão de Relações Exteriores de
Defesa Nacional, solicitando voto de solidariedade ao Governo brasileiro em razão da declaração da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos, que solicita às autoridades brasileiras a
suspensão do licenciamento e da construção
da Hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu.
As Srªs e Srs. Senadores que estejam de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria foi aprovada e será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 9:
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 574, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando voto de censura à declaração da Comissão Interamericana de
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Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos, que solicita às autoridades brasileiras
a suspensão do licenciamento e da construção
da Hidrelétrica Belo Monte, do rio Xingu.
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem a
matéria permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Será cumprida a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa a Senadora Ana Rita
Relatora revisora da Medida Provisória nº 525, de 2011.
Encerrada a Ordem do Dia, vamos prosseguir
com a lista de oradores.
São as seguintes as demais matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, para acrescentar outras atividades de
prestação de serviços às já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE
2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao comba-
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te 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.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da CMA.)
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga
a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, e dá outras providências.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 26, de 2011 (nº 5.238/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que cria Cargos em Comissão e Funções Comissionadas no Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 312, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
10
REQUERIMENTO Nº 601, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 601, de 2011, do Senador Acir Gurgacz,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2008, seja ouvida, também, a
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (licenciamento ambiental de empreendimentos).
11
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 611, de 2011, da Senadora Ana Amélia,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
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Lei da Câmara nº 55, de 2007, com o Projeto
de Lei do Senado nº 337, de 2008, por regularem a mesma matéria (agrotóxicos).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
esta tribuna, Sr. Presidente, para falar do Congresso
Internacional da Carne, que está sendo realizada desde ontem, quarta-feira, em Campo Grande, capital do
meu querido Estado do Mato Grosso do Sul.
Como sabem os senhores, Mato Grosso do Sul
é um dos grandes produtores exportadores de carne
bovina do Brasil; o Estado tem o terceiro maior rebanho de corte e é também um dos maiores produtores
de grãos deste País.
Tudo isso é motivo de muito orgulho para a nossa
classe produtora. Orgulho esse que se vê fortalecido
com o Congresso Internacional da Carne, organizado pela Federação da Agricultura de Mato Grosso do
Sul, a Famasul.
Esse congresso, sem dúvida nenhuma, dá ao
Mato Grosso do Sul a oportunidade para que nós possamos mostrar ao mundo a qualidade da carne do nosso
Estado, além da forma como essa carne é produzida.
O encontro em Campo Grande reúne mais de 1,5
mil pessoas interessadas em conhecer os segredos
do Brasil na produção da carne bovina.
Como bem lembrou ontem o Presidente da Federação da Agricultura do meu Estado, o Dr. Eduardo
Riedel, o evento é a concretização de um projeto idealizado pelo conjunto que faz da pecuária brasileira a
força que ela é.
Estão reunidos em Campo Grande representantes de diversos segmentos da cadeia produtiva da
carne: de insumos, de produção industrial, comercial
e também do setor público.
A idéia da Famasul nesses dois dias de Congresso é fortalecer relações e consolidar conceitos a respeito de todos os aspectos relacionados à produção
e também ao consumo de carne.
Os importantes atores da cadeia mundial têm
oportunidade de conhecer a realidade da pecuária
brasileira. O Brasil tem um grande parque industrial
frigoríﬁco e experiência em produção e exportação
para mais de 150 países, alguns com elevado grau
de exigência.
Pelo congresso já passaram grandes e importantes representantes do setor. Cito como exemplo o
ex-Ministro da Agricultura Pratini de Moraes, que, aliás, quando Ministro da Agricultura, notabilizou-se pela
abertura de espaços comerciais para a carne brasi-
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leira. Ontem nos deu muita satisfação, falou no nosso
congresso a Presidenta da Confederação Nacional
da Agricultura, CNA, nossa amiga, a Senadora Kátia
Abreu. E lá também esteve, representando o Ministro
da Agricultura, o Dr. Francisco Jardim, que também
proferiu uma palestra importante para os produtores
rurais do Mato Grosso do Sul e para os produtores
praticamente de todos os recantos do nosso País e
de países outros, que lá estão querendo conhecer a
realidade da pecuária brasileira.
Mato Grosso do Sul recebe esse grandioso evento porque os produtores locais colaboram, de maneira
decisiva, para o sucesso do agronegócio nacional. O
País é o maior exportador e o segundo maior produtor mundial de carne bovina. Há pouco tempo, éramos
apenas o sétimo ou o sexto exportador de carne bovina
e, hoje, o Brasil ocupa o primeiro lugar nesse ranking.
Além de liderar a exportação de carne bovina, o Brasil começa a ganhar mercados com a carne ovina e
a suína e, em breve, o nosso País estará no topo de
muitos outros produtos agrícolas, o que manterá a regularidade de nossa balança comercial, cujo superávit
deve-se ao agronegócio.
Aqui devemos fazer um parêntese. Presidente,
meu caro representante do Piauí, Senador Ciro Nogueira, a nossa balança comercial só é positiva em
função do agronegócio. O agronegócio representa
R$60 bilhões. Todos os outros segmentos dão um superávit negativo de aproximadamente R$40 bilhões,
ou seja, pagamos todo o superávit negativo dos outros
segmentos e ainda ajudamos com o superávit positivo
de R$20 bilhões.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – O senhor está totalmente certo.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Esse é o parêntese que quero fazer porque não é
possível que, em um País em que o agronegócio é
exatamente a força motriz da nossa economia, a gente ainda encontre tantos obstáculos que penalizam os
nossos produtores.
Ao fazer a abertura do Congresso Internacional
da Carne, o Presidente da Federação da Agricultura
de Mato Grosso do Sul, Dr. Eduardo Riedel, destacou
o processo de evolução da cadeia de carne brasileira.
Sr. Presidente, a pecuária, segundo Eduardo Riedel, desempenhou papel chave no processo de colonização e ocupação do território brasileiro. Isso é uma
realidade. Posso testemunhar que, no início do século
passado, meu avô – Dom Osório nós o chamávamos –
saiu do Rio Grande do Sul e foi a Bela Vista, passando
pela Argentina. A viagem da família levou três anos,
eles foram de carreta, ocupando esse espaço; na verdade fazendo com que o limite do território brasileiro
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fosse respeitado. Mas foi nas últimas décadas que a
pecuária brasileira passou a ocupar lugar de destaque
a partir do desenvolvimento de tecnologias para o setor
e de ganhos em produtividade.
Em 20 anos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil deixou de depender de importação de
carne bovina – olhem como isso é importante! Há 20
anos o Brasil, este País continente, importava carne
para abastecer o mercado interno. Apesar de ser tão
pouco tempo os últimos 20 anos, nós nos tornamos,
como já disse, o maior exportador mundial de carne.
A pecuária brasileira também tem obtido consideráveis progressos em direção ao uso mais eﬁciente dos
recursos naturais. Em 10 anos, de 1996 a 2006, houve
redução – quero insistir neste ponto, de 1996 a 2006,
houve redução – de 10 pontos percentuais ou 19 milhões de hectares nas áreas ocupadas com pastagem
no Brasil. Em 10 anos nós deixamos de ocupar 19 milhões de hectares para pastagem. Quem diz isso é um
documento oﬁcial, é o Censo Agropecuário do IBGE.
Esta área, 19 milhões de hectares, representa mais
da metade ou 53% do Estado de Mato Grosso do Sul.
A despeito da redução da área, foi possível ampliar o rebanho bovino brasileiro em cerca de 1/3, o que
representa, aproximadamente, 50 milhões de cabeça.
Ou seja, nós reduzimos em 10% a área ocupada
e ampliamos em 1/3 o nosso rebanho – 50 milhões de
cabeças. Quer dizer, o pecuarista está colocando mais
animais por hectare, e o aumento da produtividade nós
devemos à tecnologia.
Temos potencial para avançar em produtividade...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB - MS)
- ...praticando uma pecuária mais extensiva (Intervenção fora do microfone.) e melhorando a capacidade
de lotação em nossas pastagens – isso é importante
que a gente diga aqui. Para ter um exemplo, tivemos
uma audiência pública em que o pessoal do Ministério da Agricultura dizia ser possível você recuperar, só
em pastagens degradadas, qualquer coisa em torno
de 40 milhões de hectares. E é importante dizer que,
quando formos recuperar as pastagens degradadas,
vamos plantar o que chamamos de gramínea; essa
planta nova captura o carbono. Então, temos condição.
Por isso, não estamos nem um pouco preocupados. E
alguém nos acusa de desmatamento. O produtor rural
não quer desmatar. Ele quer, sim, em especial a pecuária, que tenha fonte de ﬁnanciamento, para que a
gente possa recuperar essas pastagens degradadas.
O setor está ciente da importância que ocupa no
cenário internacional. A demanda por esse alimento de
grande valor nutritivo será da ordem de 20% nos pró-
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ximos dez anos, segundo a Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO.
No seu discurso, o representante dos produtores rurais defendeu legislação condizente que garanta
sustentabilidade e, ao mesmo tempo, permita ao produtor atender à necessidade de aumento na oferta de
alimento, numa referência ao Código Florestal.
Segundo o Presidente da Famasul, com o apoio
de uma legislação justa e transparente, estaremos
aptos a sustentar o aumento de consumo resultante
do crescimento populacional e da melhoria do poder
aquisitivo das populações, com a responsabilidade
social e ambiental que o mercado exige.
Enﬁm, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
teria muito mais coisa para ser dita aqui sobre esse
produto de importância fundamental para o mundo,
mas o tempo não me permite, razão pela qual concluo, Sr. Presidente, dizendo que o Brasil será maior
ainda na produção de alimentos se as autoridades
governamentais voltarem seus olhos para esse setor,
com aumento de oferta de crédito e redução dos juros
e também da burocracia.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Waldemir Moka,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ciro
Nogueira, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP –
PT) – Fazendo minhas as palavras do Senador Waldemir Moka, chamo agora à tribuna a Senadora Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espectadores da
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, subo a esta
tribuna para falar de uma data muito especial, comemorada por uma classe trabalhadora que, particularmente,
eu admiro e respeito muito, que são os catadores de
material reciclável.
No dia 7 de junho, terça-feira passada, foi comemorado o dia de mobilização nacional dos catadores
e catadoras, data que faço questão de ressaltar nesta
Casa, uma vez que esses trabalhadores e trabalhadoras
vêm contribuindo, e muito, para a reciclagem no Brasil;
tema aliás que tem sido recorrente nesta tribuna e em
outros lugares do País e também do mundo, já que,
dia 5 de junho, também foi comemorado o Dia do Meio
Ambiente. E falar em meio ambiente é falar também
em sustentabilidade; é lembrar a reciclagem e, consequentemente, lembrar os catadores e as catadoras.
Trago aqui, Sr. Presidente, alguns dados do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Esse movimento é um movimento social que,
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há cerca de dez anos, vem organizando os catadores
e catadoras de materiais recicláveis pelo Brasil afora,
buscando a valorização da categoria de catador como
uma categoria que cumpre um importante papel no
cuidado com o meio ambiente.
Ressalto que essa atividade existe desde os anos
50, mas os catadores de materiais recicláveis viveram
excluídos socialmente além de serem continuamente
explorados. Hoje, contudo, a história está mudando.
Muitos catadores começam a conquistar o respeito que
merecem, isso dado à persistência de esforço e de luta.
O dia 7 de junho foi o marco de união dos catadores em todo o Brasil, na luta por demandas locais e
pela valorização da categoria.
O dia lembra também a realidade de muitos deles que não são organizados e ainda se encontram em
estado de exploração, principalmente por ferros-velhos
– isso é importante observar –, locais que abusam da
falta de informação e usam de artifícios para manter os
catadores dependentes, seja pela cobrança de aluguel
de carroças, troca de trabalho por cestas básicas ou
até mesmo pela distribuição de bebida alcoólica nos
lugares de trabalho.
O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis vem conscientizando a população e
os catadores de que a organização em redes de cooperação e comercialização são instrumentos contra a
exploração dos ferros– velhos e atravessadores.
Aqui estou vendo alguns alunos. Queremos aqui
acolhê-los todos e todas. É importante que vocês estejam aqui hoje nos ouvindo.
Essa conscientização tem que ser feita. Os catadores têm que ter dignidade e salário, pois contribuem
para uma sociedade e um mundo melhor. Aﬁnal, o descarte inadequado de resíduos representa, em todo o
mundo, séria ameaça ao meio ambiente e, em muitas
circunstâncias, fonte de graves impactos sobre a saúde
das populações atingidas. A dimensão do problema é
de tal ordem que muitos países chegam a conceder
compensação ﬁnanceira a outros que se disponham a
receber esses materiais. E isso é um absurdo!
Já existe amplo consenso quanto à importância
de políticas destinadas não somente a promover destinação ﬁnal ambientalmente adequada de resíduos,
mas também a minimizar a geração desses materiais,
inclusive por reaproveitamento e reciclagem. Daí resulta
impacto ambiental positivo, não desprezível, em termos de menor carga sobre aterros sanitários e menor
acúmulo de materiais em lixões. Há que se ressaltar,
ainda, outro efeito altamente positivo da reciclagem:
a queda na demanda por recursos naturais, inclusive
energéticos.
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E os catadores, Sr. Presidente, são muito importante neste contexto. A reciclagem, além de solução
ambiental, é solução social, já que cria oportunidades
de ocupação e de emprego para grande número de
cidadãos e cidadãs que se encontram alijados do mercado formal de trabalho.
O contingente de catadores, principalmente de
papel, papelão e latas de alumínio, é tão grande, que
levou a esforços, principalmente por entidades não governamentais, no sentido de assegurar a organização
desses trabalhadores em cooperativas.
E sobre esse tema, quero aqui fazer o destaque
de que recebi no nosso gabinete que ﬁca em Vitória,
no Estado do Espírito Santo, representantes da Associação dos Catadores e das Catadoras de Materiais
Recicláveis da Ilha de Vitória, do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social da População de
Rua do Município de Vitória, do Movimento Nacional
dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis e
do Movimento Nacional de População de Rua.
No Estado, ﬁquei sabendo que são, aproximadamente, quinhentos catadores, sendo quase duzentos
deles só no Município de Vitória. A população de rua da
capital capixaba está estimada em duzentas pessoas
e no Estado chega a setecentas pessoas.
A conversa que tivemos com os grupos foi bastante proveitosa. Na verdade, eles apresentaram uma
série de reivindicações. Entre essas reivindicações,
eles nos pediram o apoio aos catadores e à população
de rua, principalmente na defesa dos direitos desses
grupos. Solicitaram também ajuda para conseguir espaços próprios para suas associações, que, atualmente, pagam aluguel, apoio junto ao Governo estadual
para implantar as políticas de resíduos sólidos e outras
ações de ajuda social.
Nós sabemos que temos uma legislação de resíduos sólidos, uma legislação que fala também dos
direitos da população de rua, e que essa legislação
precisa, de fato, ser aplicada e cumprida pelos gestores não só municipais, mas também pelos gestores
estaduais de todos os Estados brasileiros.
Ressalto, Sr. Presidente, que também no dia 7 de
junho, pela primeira vez na história do Espírito Santo,
o Governador Renato Casagrande, que foi Senador
nesta Casa, e o Vice-Governador, Givaldo Vieira, que
é nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores,
receberam, para um café da manhã, representantes
das associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis de todo o Estado.
Estavam presentes diversos Municípios. Entre
eles, quero destacar alguns Municípios do interior
do Estado e também da região metropolitana: Barra
de São Francisco, São Mateus, Cariacica, Vila Velha,
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Guarapari, Marataízes, Castelo, Serra e também o
Município de Vitória.
No ato, os catadores e catadoras estavam representados pela coordenadora do movimento dos
catadores no Espírito Santo, Maria do Carmo, que
falou em nome de todos e recebeu uma bandeira do
Estado pelas mãos do Governador. Foi entregue por
parte dos movimentos uma pauta de reivindicação. O
Governador Casagrande designou o Vice-Governador
Givaldo Vieira para coordenar um grupo de trabalho com
o Secretário de Assistência Social, Trabalho e Diretos
Humanos, Rodrigo Coelho, e o Presidente da Aderes,
Pedron Rigo. Fiz questão de enviar também um representante do nosso mandato, o nosso companheiro e
assessor Valdemir Anchesqui, que também é um militante dessa área, da área de economia solidária, para
representar o nosso mandato nesse encontro histórico.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, gostaria também
de falar aos catadores e catadoras de todo o País.
Temos no Senado matérias importantes que tratam
dessa categoria. Vou citar aqui algumas dessas matérias que considero superimportantes. Entre elas, o
Projeto de Lei do Senado nº 510, de 2009, de autoria
da companheira ex-Senadora Serys, que considero
superimportante. Esse projeto concede redução do
Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, incidente sobre atividades de reciclagem. Atualmente, está
na Comissão de Educação sob a relatoria da nossa
querida Senadora Ana Amélia.
Outro projeto interessante é o PL do Senado
384, de 2009, que estabelece a obrigatoriedade para
as prefeituras municipais de procederem à coleta seletiva de lixo e de materiais recicláveis, de autoria do
Senador Leomar Quintanilha.
Destaco também o PLS 169, de 2008, do nobre
Senador Marcelo Crivella, que concede isenção de IPI
na aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e
produtos químicos quando adquiridos por empresas
recicladoras, cooperativas e associações para emprego exclusivo em serviços e processos de reciclagem.
O outro projeto, do companheiro Senador Paulo
Paim, o PLS nº 618, de 2007, regulamenta ao exercício das proﬁssões de catador de materiais recicláveis
e de reciclador de papel.
Quero dizer, Sr. Presidente, que estarei atenta
ao andamento desses projetos de lei, porque os considero extremamente importantes, e também a outros
projetos que tramitam nesta Casa e na Câmara dos
Deputados, de modo a beneﬁciar os catadores de materiais reciclados, uma categoria importante em todas
as cidades do Brasil e do mundo, já que beneﬁcia a
nossa sociedade como um todo, o meio ambiente e a
sustentabilidade.
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Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer. Quero aqui parabenizar todos os catadores e as
catadoras deste País, que comemoraram seu dia em
7 de junho, mas não pode ﬁcar apenas nesse dia.
Precisamos ter um olhar preferencial por categorias
como essa, que precisam do apoio não só do Poder
Legislativo, como é o caso do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, mas também do Poder Executivo em todas as suas instâncias, principalmente
nos Municípios onde esses catadores prestam o seu
belíssimo trabalho.
Então, quero parabenizar todos esses trabalhadores e trabalhadoras, dizer da nossa satisfação de
poder falar para essa população e desejar a eles toda
sorte, toda luz, todo sucesso no seu trabalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – A Presidência também se soma às suas congratulações à importante categoria.
Chamo à tribuna o Senador Anibal Diniz, antes
saudando os alunos da Escola Castanheiras, de Santana de Parnaíba, em São Paulo.
Sejam muito bem-vindos a esta Casa.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero, em primeiro lugar, fazer um agradecimento especial ao Senador Cristovam Buarque, que
gentilmente me cedeu a vez do seu pronunciamento
para que eu pudesse me manifestar.
Primeiramente, Sr. Presidente, quero fazer uma
referência ao jogo de despedida do Ronaldo na Seleção Brasileira, depois de tantas alegrias que ele deu
ao povo brasileiro e também alguns percalços, com a
sua presença, que a Seleção Brasileira vivenciou. Foi o
maior Camisa 9 de toda a história do futebol brasileiro
e o maior artilheiro de todas as copas. Imagine que um
jovem da nossa geração conseguiu superar a marca
do Pelé em termos de número de gols praticados na
Seleção Brasileira!
De tal maneira que o Ronaldo já recebeu todas
as homenagens possíveis e imagináveis e seria redundância fazer qualquer tipo de homenagem a mais,
mas eu achei por bem que o Senado da República
também lhe conferisse um voto de aplauso e agradecimento por todo o serviço prestado ao bom futebol
que ele fez ao longo da sua história de atleta. Quero
ressaltar também que a história é assim: as gerações
vão se superando e, certamente, a gente vai ter outros atletas que vão dar grande contribuição. A gente
tem aí muitas promessas de talentos excepcionais no
futebol, mas a gente não pode perder de vista que o
Ronaldo foi uma realidade, uma realidade conhecida
e reconhecida por todo o povo brasileiro.
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Por isso, apresentei este requerimento, que anunciei aqui na terça-feira, antes do jogo da Seleção Brasileira, mas, devido àquela sessão tumultuada, muito corrida, eu preferi fazer novamente referência, na
sessão de hoje, para que ﬁque consignado nos Anais
do Senado Federal esse reconhecimento ao grande
Ronaldo, o Fenômeno, que tanto brilho deu ao futebol
brasileiro e ao futebol internacional.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário desta Casa, que seja consignado voto de aplauso e agradecimento a Ronaldo
Luís Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, que, na
última terça-feira, em amistoso contra a Romênia, no
Estádio do Pacaembu, despediu-se, em deﬁnitivo, da
Seleção Brasileira.
Requeiro, mais, que este voto de aplauso seja
levado ao conhecimento do homenageado e também
da Confederação Brasileira de Futebol.
Justiﬁco este requerimento com as seguintes palavras: Ronaldo deixa a Seleção Brasileira ostentando
o feito de ainda ser o maior artilheiro da história das
Copas do Mundo, com 15 gols em quatro edições. Ele
esteve nos mundiais de 1994, quando ﬁcou na reserva; em 1998, quando marcou quatro gols; em 2002,
quando foi eleito o melhor jogador da Copa e sagrou-se artilheiro da competição, com oito gols; e em 2006,
quando marcou três vezes.
Sobre ele o que se sabe é que ele esteve em três
ﬁnais de Copa do Mundo, foi duas vezes campeão, três
vezes eleito o melhor do mundo, foi o maior artilheiro
de todas as Copas. Então, não há dúvidas de que essa
história já resume tudo o que o Ronaldo representou
para o futebol brasileiro.
Vale a pena ressaltar também uma parte do texto que o jornalista Pedro Bial escreveu para ele, que
foi transmitido no Fantástico, quando da sua despedida do Corinthians. Diz Pedro Bial: “Assim como Pelé
eternizou a camisa número 10, Ronaldo Fenômeno
eternizou a camisa número 9, na Seleção Brasileira”.
Em 2009, foi considerado uma das cem pessoas
mais inﬂuentes do Planeta pela revista Época.
Ronaldo teve uma infância pobre, embora não
miserável. Iniciou seu caminho no futebol no futsal
do Valqueire Tênis Clube, transferindo-se cedo para
o Social Ramos Clube do Rio de Janeiro, para, logo
em seguida, mudar-se para o São Cristóvão, também
carioca. Porém, foi no Cruzeiro, de Minas Gerais, que
se proﬁssionalizou e alcançou a fama como atleta.
Em 1996, Ronaldo transferiu-se para o Barcelona, da Espanha, fechando o ano com dezessete gols
em vinte partidas. Acabaria eleito pela primeira vez o
melhor jogador do mundo pela Fifa. Suas atuações lhe
valeram, então, o apelido de El Fenômeno.
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Por sua dedicação e determinação, por tudo
que representou e representa para o futebol brasileiro e mundial, Ronaldo Fenômeno faz jus ao Voto de
Aplauso e Agradecimento que proponho ao Senado
da República Federativa do Brasil.
Feito esse reconhecimento, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, quero também fazer referência a um encontro da maior importância de que participei, na terça-feira, quando da formação do Comitê Brasil em Defesa
das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. Esse
comitê foi instalado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil e contou com a presença de inúmeras
entidades e personalidades. Passo a citar algumas
das entidades que se ﬁzeram presentes, para realçar
a importância desse encontro.
Estavam presentes: Ordem dos Advogados do
Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, Central Única dos Trabalhadores, Fórum de ex-ministros de meio ambiente,
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social,
Movimento SOS Florestas, que congrega, dentre outras entidades, Greenpeace, Instituto Socioambiental,
Apremavi, Imaﬂora, Instituto Centro de Vida, Instituto
de Pesquisa Ambiental da Amazônia e WWF-Brasil,
Via Campesina, Federação de Trabalhadores na Agricultura Familiar, Grupo de Trabalho Amazônico (GTA),
Comitê Intertribal; Associação Brasileira de ONGs
– Abong; Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do
Brasil – Conic; Rede de Juventude pelo Meio Ambiente – Rejuma; Movimento Amazônia para Sempre;
Movimento Humanos Direitos; Instituto Democracia e
Sustentabilidade.
Vale a pena ressaltar que, nessa reunião de
apresentação do Comitê em Defesa das Florestas e
do Desenvolvimento Sustentável, estavam presentes
também o Senador Eduardo Suplicy; o Senador Jorge
Viana, que é o Relator, na Comissão de Meio Ambiente,
do Código Florestal; o Senador Randolfe Rodrigues; o
Senador Ricardo Ferraço e outras personalidades da
política e do movimento social organizado. Estavam
presentes também alguns artistas da Rede Globo de
Televisão e outras personalidades, todas externando
a sua preocupação com o encaminhamento das discussões do Código Florestal aqui no Senado Federal,
para que possamos encontrar o caminho do equilíbrio
no Senado Federal, para que o Brasil continue tendo
como marca a sustentabilidade e a defesa das suas
ﬂorestas, das suas águas e dos seus mananciais, sem
prejuízo do aumento da nossa produção agrícola, porque precisamos de produção tanto para combater a
miséria e a fome quanto para manter a nossa performance de exportações e a nossa balança comercial
superavitária.
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Fundamentalmente, o que nós temos que fazer
é ter em conta que o Brasil tem responsabilidades planetárias e não pode abrir mão delas. É preciso, fundamentalmente, que encontremos um termo adequado
para que o Brasil cumpra com os compromissos assumidos na COP15 de redução das suas emissões,
a ﬁm de que continuemos exportando muitos grãos,
mas que essas exportações sejam fruto de produção
sustentável, sem agressão às ﬂorestas, sem agressão
ao meio ambiente.
Do ato de lançamento do Comitê em Defesa das
Florestas e do Desenvolvimento Sustentável do Brasil
surgiu um documento. É um documento com bastante
ﬁrmeza, mas que faz um contraponto sobre a responsabilidade que nós todos, Senadores – agora responsáveis por fazer a adequação do Código aqui nesta
Casa –, temos de fazer uma reﬂexão, ouvindo toda a
sociedade, ouvindo todos os segmentos, ouvindo a
sociedade cientíﬁca, todas as contribuições que precisam ser conhecidas no sentido de fazer com que o
Brasil continue sendo um país com uma marca forte,
de grande produção, mas, fundamentalmente, um país
que respeita o seu meio ambiente e luta para manter
a sustentabilidade dos seus ecossistemas.
O texto proposto e aprovado no Comitê parte da
seguinte premissa:
Por que tanta polêmica em torno da manutenção do que resta das nossas ﬂorestas?
Será possível que ambientalistas, cientistas,
empresários, representantes de comunidades, movimentos sociais e tantos cidadãos e
cidadãs manifestem sua indignação diante do
texto do Código Florestal, aprovado pela Câmara dos Deputados, apenas por um suposto
radicalismo ou desejo de conﬂito sem cabimento? Será justo aﬁrmar que os defensores
das ﬂorestas não levam em conta as pessoas
e suas necessidades de produzir e consumir
alimentos? Do que se trata, aﬁnal? O que importa para todos os brasileiros?
Importa, em primeiro lugar, esclarecer a
grande confusão sob a qual se criam tantas
desinformações: não está se fazendo a defesa
pura e simples das ﬂorestas. Elas são parte dos
sonhos de um país com mais saúde, menos
injustiça, no qual a qualidade de vida de todos
seja um critério levado em conta. Um Brasil
no qual os mais pobres não sejam relegados
a lugares destruídos, perigosos e insalubres.
No qual a natureza seja respeitada para que
continue sendo a nossa principal fonte de vida
e não a mensageira de nossas doenças e de
catástrofes.
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A Constituição Brasileira aﬁrma com
enorme clareza esses ideais, no seu artigo
225, quando estabelece que o meio ambiente
saudável e equilibrado é um direito da coletividade e todos – Poder Público e sociedade
– têm o dever de defendê-lo para seu próprio
usufruto e para as futuras gerações.
Esse é o princípio fundamental sob ataque agora no Congresso Nacional, com a aprovação do projeto de lei que altera o Código
Florestal. Vinte e três anos após a vigência
de nossa Constituição quer-se abrir mão de
suas conquistas e provocar enorme retrocesso.
Há décadas se fala que o destino do
Brasil é ser potência mundial. E muitos ainda
não perceberam que o grande trunfo do Brasil
para chegar a ser potência é a sua condição
ambiental diferenciada, nesses tempos em que
o aquecimento global leva a previsões sombrias e em que o acesso à água transforma-se
numa necessidade mais estratégica do que a
posse de petróleo.
Água depende de ﬂorestas. Temos direito de
destruí-las ainda mais? A quantidade do solo para produzir alimentos depende das ﬂorestas. Elas também
são fundamentais para o equilíbrio climático, objetivo
de todas as nações do Planeta. Sua retirada irresponsável está ainda no centro das causas de desastres
ocorridos em áreas de risco, que tantas mortes têm
causado, no Brasil e no mundo.
Tudo o que aqui foi dito pode ser resumido numa
frase: vamos usar, sim, nossos recursos naturais, mas
de maneira sustentável. Ou seja, com o conhecimento,
os cuidados e as técnicas que evitam sua destruição
pura e simples.
É mais do que hora de o País atualizar sua visão
de desenvolvimento, para incorporar essa atitude e
essa visão sustentável em todas as suas dimensões.
Tal como a Constituição reconhece a manutenção das
ﬂorestas como parte do projeto nacional de desenvolvimento, cabe ao Poder Público e a nós, cidadãos
brasileiros, garantir que isso aconteça.
Devemos aproveitar a discussão do Código Florestal para avançar na construção do desenvolvimento
sustentável. Para isso, é de extrema importância que o
Senado e o Governo Federal ouçam a sociedade brasileira e jamais esqueçam que seus mandatos contêm,
na origem, compromisso democrático inalienável de
respeitar e dialogar com a sociedade, para construir
nossos caminhos.
O Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do
Desenvolvimento Sustentável, criado pelas instituições
mencionadas, convoca a sociedade brasileira a se unir
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a esse desaﬁo, contribuindo para a promoção do debate e a apresentação de propostas, de modo que o
Senado tenha a seu alcance elementos necessários
para aprovar uma lei à altura do Brasil.
Esse é o teor do manifesto do Comitê em Defesa
das Florestas e do Movimento Sustentável, alertando
para a importância de que nós, Senadores da República, façamos a discussão de maneira mais ampla
possível, ouvindo todos os segmentos da sociedade,
ouvindo todos os setores interessados e, fundamentalmente, que possamos fazer este debate, aqui no
Senado, com total clareza.
É fundamental que todos compreendam o que
está sendo discutido a respeito do Código Florestal.
Principalmente as crianças precisam entender desse
assunto porque, querendo ou não, quando se discute
o estabelecimento desse novo marco regulatório, estamos falando exatamente da proteção do ambiente que
vai garantir condições adequadas de vida com saúde
para as futuras gerações.
É nesse sentido, Sr. Presidente, que trago aqui
essas reﬂexões e me proponho a contribuir e a estar
presente em todas as discussões, para que a gente
possa aprofundar o debate sobre o que foi aprovado na
Câmara e procurar o aperfeiçoamento necessário, para
que a gente tenha uma legislação produzida por essa
nossa geração de legisladores, mas que nos orgulhe
muito, no futuro, de ter produzido algo que contribuiu
para que o Brasil continue avançando, continue crescendo, continue fortalecendo a sua economia, mas,
fundamentalmente, que tenha um cuidado especial
com a sustentabilidade e com a preservação das nossas ﬂorestas e a preservação da vida.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço pelo tempo concedido e concluo aqui
minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – Chamo à tribuna o Senador Cristovam Buarque. (Pausa)
Ausente o Senador Cristovam Buarque. Há pouco ele estava aí.
Senadora Marta Suplicy. (Pausa.)
Também não está presente.
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Senador José Pimentel. (Pausa.)
Senador Wilson Santiago. (Pausa.)
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – O Sr. Senador Gim Argello enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Senado, como todos sabem, é a instituição política que mais propriamente encarna, segundo o mandamento da Constituição, a representação
dos Estados brasileiros no Legislativo Federal. Esta é
efetivamente a Casa da Federação; e é natural, portanto, que seja este o palco maior dos debates sobre
as questões a ela relativas, inclusive no que toca ao
desenvolvimento regional.
Relembro esse fato em função de duas importantes deliberações, tomadas no decurso deste mês de
maio por ambas as Casas do Congresso, a partir de
proposições de iniciativa de Senadores da República.
A primeira, votada no Plenário da Câmara dos
Deputados, no dia 5, aprova e remete para promulgação proposta de autoria do ex-Senador Leomar Quintanilha, que determina a realização de plebiscito com
vistas à criação do Estado do Carajás, nos termos do
inciso XV do art. 49 da Constituição Federal.
Carajás, se aprovado pela população envolvida, nascerá a partir de Municípios situados no sul e
sudeste do Estado do Pará, absorverá cerca de 22%
da área e 21% da população do Estado, e terá como
Capital a cidade de Marabá.
A segunda, votada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, aprovou consulta
à população visando à criação de outro Estado, também a partir de território paraense.
Denominada Estado do Tapajós, a nova Unidade Federativa congregaria os Municípios da porção
ocidental do Estado do Pará, com 58% de sua área e
15% da população, e teria como Capital a cidade de
Santarém. A proposição, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, já tramitou na Câmara dos Deputados, mas ainda necessita ser avaliada pelo Plenário
do Senado para vigorar, o que esperamos venha a
acontecer nos próximos dias.
Essas matérias trazem de volta um debate da
mais alta relevância, que tenta dimensionar os impactos
do redesenho territorial no desenvolvimento regional.
E ninguém pode negar, de sã consciência, que esse
impacto exista e possa, inclusive, vir a ser corretamente estimado, com base nos exemplos recentemente
havidos em nossa história.
Existiam, por exemplo, como alguns ainda se
recordam, muitas dúvidas quanto ao sucesso que poderiam alcançar os recém-criados Estados do Mato
Grosso do Sul e do Tocantins, quando de sua instituição; agora, há poucas. E nem me reﬁro apenas aos
indicadores econômicos, que são igualmente bons em
ambos os casos.
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Ressalto, em especial, os efeitos benéﬁcos do diferencial de atenção e de ação governamental que as
localidades situadas nessas duas regiões certamente
puderam gozar com a nova situação de descentralização administrativa; ou seja, com a maior proximidade
da nova administração pública estadual em relação
aos Municípios incluídos nova Unidade Federativa.
Cidades situadas nos conﬁns dos antigos Estados estavam, de repente, quase que na vizinhança da
nova Capital; seus problemas eram mais bem vistos,
suas diﬁculdades mais facilmente socorridas.
É certo, Sr. Presidente, que o princípio da descentralização da Administração não está consagrado
na Constituição por um modismo que estivesse em
voga, por volta do ano de 1988. Ele está lá porque
a administração descentralizada está mais perto do
povo e, por isso, é capaz de se fazer mais eﬁcaz, eﬁciente e efetiva.
Aliás, é perfeitamente natural que as porções
dos grandes territórios, especialmente aquelas que
representam em determinado momento as fronteiras
do desenvolvimento, ganhem a certa altura dos acontecimentos status mais autônomo, justamente para que
possam melhor se organizar para crescer.
O fenômeno aconteceu corriqueiramente no passado colonial brasileiro!
Relembremos que, agregados ao território da então Província de São Paulo, estiveram Minas Gerais,
a certa altura do século XVIII, e o Paraná, até a década de 1850. Embora menores em seu conjunto que o
próprio Pará de hoje, certamente ninguém discutiria o
acerto que houve em conferir a cada uma dessas regiões a sua Administração própria.
Chamo a atenção do Plenário, ainda, em relação à outra proposta que já tramitou nesta Casa, com
o objetivo de criar o Estado do Planalto Central. Essa
nova Unidade Federativa incorporaria parte das Regiões Administrativas do DF – à exceção do seu núcleo
central, ou seja, o Plano Piloto, os Lagos, o Cruzeiro, a
Área Octogonal e a Candangolândia –, os Municípios de
Goiás situados no Entorno de Brasília e quatro outros,
de Minas, tendo como Capital a cidade de Taguatinga.
É muito provável que os principais problemas do
Entorno do DF decorram principalmente da desconti-
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nuidade administrativa gerada na transição geográﬁca
para o Estado de Goiás. É, também, absolutamente
razoável prever que, integradas num único Estado,
todas essas localidades teriam muito a ganhar – não
somente do ponto de vista do crescimento econômico, mas principalmente da possibilidade de conferir
ao conjunto da sua população um tratamento mais
linear e equânime das prioridades sociais, por parte
do poder público.
Brasília, por sua vez, se transformaria numa cidade de características simplesmente administrativas,
possivelmente mais apropriadas à sua função de Capital do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não pretendo que o Senado, mesmo na sua condição de caixa de
repercussão das questões federativas, tenha a última
palavra na revisão da repartição do território brasileiro.
Essa decisão sempre pertencerá às populações envolvidas, tal como preconiza a Carta Constitucional e tal
como impõe o próprio princípio democrático.
Mas penso que cabe efetivamente a nós, Senadoras e Senadores, sustentar esse debate, não somente porque ele é co-natural à função institucional
do Senado, mas também por sua importância e por
seus evidentes inter-relacionamentos com o tema do
desenvolvimento regional, uma agenda permanentemente maior no panorama da política brasileira.
Esse é o motivo porque trago hoje o assunto à
Tribuna. Esse é o motivo pelo qual peço ao Senado que
dele não se desligue, na esteira do pronunciamento que
esperamos brevemente seja dado pelo povo do Pará.
Ao povo cabe decidir; a nós cabe avaliar o adequado momento de pedir sua sentença, em nome da
equidade e da justiça social para todos os brasileiros.
É uma missão desaﬁadora, da qual jamais deveríamos
nos furtar. É uma missão indelegável, da qual, penso
eu, efetivamente não nos furtaremos.
Muito obrigado pela atenção, Sr. Presidente. É o
que tinha a dizer no momento.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 4
minutos.)
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Ata da 96ª Sessão, Não Deliberativa,
em 10 de junho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Acir Gurgacz, Mozarildo Cavalcanti, Jayme Campos,
Rodrigo Rollemberg e Roberto Requião
(Inicia-se a Sessão às 9 horas, e encerrase às 12 horas e 57 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – Havendo número regimental, declaro aberta
esta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos, às 9 horas desta sexta-feira, 10 de junho.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT –
RO) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para uma
Sessão Especial a realizar-se dia 13, segunda-feira,
às 11 horas, destinada a comemorar o centenário das
Igrejas Evangélicas da Assembléia de Deus no Brasil,
nos termos do Requerimento nº 159, de 2011, do Senador Marcelo Crivella e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso
ali previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo da
Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o art. 14 da Constituição Federal para
dispensar da exigência de ﬁliação partidária os candidatos nas eleições municipais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 105,
de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto de
Lei do Senado nº 218, de 2009 (nº 6.615/2009, naquela

Casa), que altera o art. 9º do Código Penal Militar, para
estabelecer a competência da Justiça Militar no julgamento de crimes dolosos contra a vida cometidos no
contexto de abate de aeronaves civis na hipótese do
art. 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 105/11/PS-GSE
Brasília, 8 de junho de 2011
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.615, de 2009, do
Senado Federal (PLS nº 218/09 na Casa de origem),
o qual “Estabelece a competência da Justiça Militar
para julgamento dos crimes praticados no contexto do
art. 303 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986
– Código Brasileiro de Aeronáutica, alterando o parágrafo único do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969 – Código Penal Militar”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretárrio.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT –
RO) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nº 488
e 489, de 2011, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
2008 (nº 975/1999, na Casa de origem, do Deputado
Pompeo de Mattos), que obriga os Centros de Formação de Condutores a adaptar 10% (dez por cento) de
sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras
de deﬁciência física e dá outras providências.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 74, de
2011, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº
179, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 74/11-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de junho de 2011
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 179,
de 2010, que “Autoriza o Poder Executivo a doar aeronave C-115 Buffalo à Força Terrestre Equatoriana”,
de autoria da Presidente da República.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente. – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – Com referência ao Ofício nº 74, 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 (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 1, de 2011,
do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2010.
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É o seguinte o Ofício:
Of. Pres. nº 1/2011-CRA
Brasília, 8 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do §
2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal,
que esta Comissão aprovou, em 7 de abril do corrente,
o Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2010, que “Autoriza a criação do Programa de Apoio aos Pequenos e
Médios Produtores de Laranja – PROAP Laranja”, de
autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, com as
Emendas nos 1 a 4 – CRA.
Atenciosamente, Senador Acir Gurcacz, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – Com referência ao Ofício nº 1, 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 (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 58 e
60, de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a aprovação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 43 e 39, de
2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 58/2011 – PRES/CAS
Brasília, 8 de junho 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 43, de 2011,
e a Emenda nº 1–CAS, que estabelece intervalos de
descanso para trabalhadores em transporte público
urbano e metropolitano. Acrescenta § 5º ao art. 71
do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que
aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de
autoria do Senador Clésio Andrade.
Cordialmente, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 60/2011 – PRES/CAS
Brasília, 8 de junho de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 891 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2011, que
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altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fazer
incidir sobre a receita bruta proveniente do faturamento
a contribuição patronal destinada à Seguridade Social
e a contribuição para custeio do seguro de acidente
do trabalho e aposentadorias especiais devidas pelas empresas do setor de transporte público urbano e
metropolitano de passageiros, de autoria do Senador
Clésio Andrade.
Cordialmente, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT –
RO) – Com referência aos Ofícios nºs 58 e 60, de 2011,
ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT –
RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 90, de 2011,
na origem, do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, para os ﬁns previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do Parecer do Ministério Público
Federal, da certidão de trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 379.154, que declarou a inconstitucionalidade do inciso VI do artigo 14 do Decreto-Lei nº
2.052, de 1983 (contribuição do PIS-PASEP).
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 90 – P/MC
Brasília, 7 de junho de 2011
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 379.154
Relator Originário: Ministro Carlos Velloso
Redator para o Acórdão: Ministro Joaquim Barbosa
Recorrente: Companhia União de Seguros Gerais
Recorrida: União
Referência: Embargos Infringentes em Apelação Cível
nº 9504571956 – TRF/4ª Região
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os efeitos
do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia
do acórdão proferido no processo mencionado, publicado no Diário da Justiça de 31 de março de 2011,
mediante o qual o Plenário desta Corte, por maioria,
conheceu do recurso, e no mérito, por unanimidade
e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao
extraordinário para declarar a inconstitucionalidade do
inciso VI do artigo 14 do Decreto-Lei nº 2.052/1983.
Seguem, também, cópias da referida legislação,
da certidão de trânsito em julgado, bem assim do parecer do Ministério Público Federal.
Atenciosamente, Ministro Cezar Peluso, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – O expediente, anexado ao processado do Ofício nº S/8, de 2011, vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Aviso nº 16, de 2011-CN (nº 703-Seses-TCUPlenário/2011, na origem), do Presidente do Tribunal
de Contas da União, que “Encaminha ao Congresso
Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso I, da Constituição Federal, o Relatório e sua síntese, sobre as
Contas do Presidente da República, acompanhados
de Votos e do Parecer Prévio Conclusivo, referentes
ao exercício de 2010”, recebido dentro do prazo constitucional, acompanhado das Contas do Governo Federal (Mensagem nº 24/2011-CN – nº 86, de 2011, na
origem), e as dos seguintes Órgãos:
- Supremo Tribunal Federal (Mensagem nº 25/2011CN – nº 16/2011, na origem);
- Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 15/2011-CN
– n° SECOI.TST.GP. Nº 4/2011, na origem);
- Superior Tribunal Militar (Ofício nº 16/2011-CN – nº
55/PRES-009/SEPLA-GS/2011, na origem);
- Ministério Público da União (Ofício n° 17/2011-CN –
nº PGR/GAB/Nº 337/2011, na origem);
- Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº 18/2011-CN
– nº 187/GP/2011, na origem);
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(Ofício nº 19/2011-CN – nº 10.336/GPR/2011,
na origem);
- Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº 20/2011-CN
- nº 336/GP/2011, na origem);
- Conselho Nacional do Ministério Público (Ofício nº
21/2011-CN - nº 034/2011/PRESI-CNMP, na
origem);
- Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº 22, de 2011-CN
– Ofício nº 1291/2011 GMRL, na origem);
- Conselho da Justiça Federal e Justiça Federal de primeiro e segundo graus (Ofício nº 23, de 2011-CN
– Ofício/PR N. 2011011160/2011, na origem); e
- Senado Federal (Ofício nº 24, de 2011-CN).
Nos termos do art. 116 da Resolução nº 1, de
2006-CN, a Presidência estabelece o seguinte calendário para a tramitação das contas:
Leitura: 10-6-2011
Até 2/8 Prazo para apresentação, publicação e
distribuição na Comissão, do relatório e do projeto de
decreto legislativo, a partir do recebimento do parecer prévio;
Até 17/8 prazo para apresentação de emendas
ao relatório e ao projeto apresentado, a partir do término do prazo anterior;
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Até 1º/9 prazo para apresentação do relatório às
emendas apresentadas, a partir do término do prazo
anterior;
Até 8/9 prazo para discussão e votação do relatório e do projeto de decreto legislativo, a partir do
término do prazo anterior;
Até 13/9 prazo para encaminhamento do parecer
à Mesa do Congresso Nacional, a partir do término do
prazo anterior;
Até 16/9 prazo para sistematização das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração
dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo
Congresso Nacional.
O Parecer Prévio será publicado em suplemento ao Diário do Senado Federal de 11 de junho do
corrente.
As matérias vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT –
RO) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso
nº 731-GP/TCU, de 2011, na origem, informando que
foram constatados indícios de irregularidade grave na
obra que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 11 de junho do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 731/GP/TCU
Brasília, 8 de junho de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art. 99
da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 (LDO 2011),
informo a Vossa Excelência que, no decorrer das ﬁscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União
no presente exercício, foram constatados indícios de
irregularidade grave na seguinte obra:
s 0!# "2 0! n /BRAS DE )MPLANTAÀâO E 0Avimentação – subtrecho Medicilândia-Rurópolis.
Por oportuno, esclareço que o relatório de auditoria
do mencionado empreendimento (TC-002.345/2011-0),
poderá ser objeto de consulta no endereço eletrônico
(www.tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido apenas para os usuários portadores de senha,
conforme procedido no exercício passado.
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Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas poderá ser realizada pelo contato da área de informática
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Setic) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por ﬁm, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz . Bloco/PDT
– RO) – Pela ordem de inscrição, concedo a palavra
ao nobre Senador Fernando Collor, nosso ex-Presidente.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Exmº Sr. Presidente desta sessão, Senador Acir Gurgacz; Srªs e Srs. Senadores, este ano de 2011 marca
o aniversário da assinatura de dois atos internacionais
de importância transcendental para a projeção externa do Brasil.
Vinte anos atrás, tive a honra de ﬁrmar o Acordo
Brasil-Argentina para o uso exclusivamente pacíﬁco
da energia nuclear, precisamente no dia 18 de junho
de 1991. E, no mesmo ano, em 13 de dezembro, assinei o Acordo Quadripartite entre o Brasil, a Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e
Controle de Materiais Nucleares (Abacc), e a Agência
Internacional de Energia Atômica (Aiea).
Foram atos marcantes tanto no processo de aﬁrmação internacional de nosso País quanto no desenvolvimento do clima de conﬁança, que possibilitaria a
aproximação com a Argentina e a própria fundação
do Mercosul.
Cabe colocar esses eventos em uma perspectiva histórica, ver seus antecedentes e o cenário internacional em que tiveram lugar, o que nos leva ao
pós-guerra.
O ﬁm da Segunda Guerra Mundial, conﬂito em
que, pela primeira vez, foram usadas armas atômicas,
assistiu à emergência de novo cenário internacional
na essência bipolar, caracterizado pela confrontação
entre dois campos opostos em praticamente todas as
esferas. Liderados pelos Estados Unidos da América
e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os
dois campos se digladiavam na dimensão ideológica,
política, tecnológica e econômica.
Embora não tenha havido combate direto entre
as duas superpotências, a chamada Guerra Fria mobilizava nas forças antagônicas uma luta pelo poder,
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no qual os ganhos de um lado correspondiam, direta
e simetricamente, a perdas do outro.
Tratava-se de um jogo de soma-zero, agravado
pelo fato de que, situado também na esfera da disputa tecnológica nuclear, o certame atingia o patamar
do que foi rotulado de over-kill, ou seja, a capacidade
destruidora das potências nucleares ia além das suas
necessidades dissuasórias e poderia destruir a própria
humanidade. O equilíbrio do poder transformava-se em
equilíbrio de terror.
Os países líderes dos dois blocos procuravam
manter disciplina férrea em relação a seus parceiros,
exigindo comprometimento e lealdade, pois a possível
perda de um parceiro ocasionava enorme desprestígio.
No campo econômico, a rigidez do sistema restringia
a movimentação econômica para além dos limites das
fronteiras dos blocos. No plano regional, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, persistia a rivalidade histórica
entre o Brasil e a Argentina, os países mais extensos
e as principais economias da América do Sul. Embora
não houvesse confrontação ideológica, a rivalidade era
enraizada e as duas nações se olhavam com inegável
e constante suspicácia.
No entanto, o dinamismo das relações internacionais veio a se manifestar com a evolução do cenário
da Guerra Fria. Vários fatores estiveram presentes, e
devemos registrar, de modo esquemático, a derrocada
da União Soviética e do Leste Europeu – simbolizada
pela queda do muro de Berlim em 1989; a crescente
hegemonia norte-americana, a ascensão econômica
da China, a consolidação da União Europeia, bem
como o avanço da globalização.
O esgarçamento dos blocos e as forças globalizantes faziam com que as fronteiras estatais se tornassem menos rígidas. Aumentava a inter-relação e a
interdependência econômica. Em um cenário globalizado, as economias competitivas buscavam, ao lado
da modernização, as vias da integração para obter
maiores e mais amplos mercados.
O Brasil, por seus líderes políticos, seus diplomatas, seus empresários, percebia o perigo do isolamento no cenário que se delineava. Percebia, ademais,
a necessidade premente de caminhar para a integração regional, ampliar mercados, facilitar a circulação
dos fatores econômicos e, assim, multiplicar o seu
potencial. Nascia a ideia de criação de um mercado
comum, o Mercosul, cujo instrumento fundador, o Tratado de Assunção, tive a honra e a oportunidade de
ﬁrmar em 1991.
Esse processo integrador tinha como óbice, entretanto, o clima de rivalidade entre as potênciais regionais,
o Brasil e a Argentina. Só a aproximação entre os dois
países poderia fornecer o alicerce para a necessária
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integração regional. Essa distensão necessária entre
as duas nações foi objeto de ação ousada e eﬁcaz do
Presidente José Sarney, que, tendo como base a redemocratização dos dois países, assinou a Declaração
de Iguaçu – marco na transformação de rivais de longa
data em aliados na busca do desenvolvimento.
Essa mudança estratégica não se faria, no entanto, sem a neutralização do ambiente de contenda e
suspeição recíproca entre as duas nações, Brasil e Argentina. Optou-se por criar um espaço de convergência
que privilegiasse as possibilidades de entendimento.
Buscou-se a construção de uma conﬁabilidade mútua,
foram adotadas medidas do chamado conﬁdence building, entre as quais destacam-se ações de caráter estratégico que comemoramos hoje. E a perspectiva do
tempo reforça a convicção do acerto daquelas ações,
Sr. Presidente.
Em 1990, ﬁrmei com o então Presidente Carlos
Menem, uma Declaração sobre Política Nuclear Comum, que pavimentaria o caminho para dois cruciais
atos internacionais. Ademais, ciente da possibilidade de
estar em curso, no Brasil, um programa nuclear paralelo, que poderia realimentar a desconﬁança que então
procurávamos anular, fechei simbolicamente o túnel de
provas da Serra do Cachimbo, no sul do Pará.
No dia 18 de junho de 1991, o Brasil e a Argentina, enﬁm, celebraram o Acordo Brasil-Argentina para o
Uso Exclusivamente Pacíﬁco da Energia Nuclear, que
tive o privilégio de assinar.
Esse ato internacional criou a Agência BrasileiroArgentina de Contabilidade e Controle de Materiais
Nucleares, que se encarregaria de controlar, de forma conjunta, as atividades nucleares dos dois países
e que representou um enorme ganho em termos de
transparência dos programas nucleares. As antigas
relações de disputas e desconﬁanças passaram a se
pautar pela credibilidade e respeito comuns. Com esse
acordo, esquecíamos a ideia da bipolaridade regional,
o conceito de potências regionais rivais. Vencia a nova
realidade de complementariedade econômica e cultural
entre as duas nações. O acordo que criou a (Abacc)
estabeleceu também o Sistema Comum de Contabilidade e Controle (SCCC), mecanismo avançado que
anula qualquer possibilidade de suspeição recíproca
em termos nucleares.
Sr. Presidente Acir Gurgacz, Srªs e Srs. Senadores, por mais importante que tenha sido per se na
órbita regional, essa ação necessitava de respaldo internacional em um mundo preocupado com a questão
nuclear. Brasil e Argentina precisavam buscar chancela
multilateral para a sua política de utilização pacíﬁca da
energia nuclear.
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Em 13 de dezembro de 1991, coube-me ﬁrmar,
em Viena, o Acordo Quadripartite, entre o Brasil e a
Argentina, a Agência Nuclear Bilateral e a Agência Internacional de Energia Atômica. Esse ato internacional
quadripartite seria essencial para respaldar a imagem
de responsabilidade e seriedade dos dois países no
plano nuclear.
De nossa parte, consolidou a posição de uma
visão não belicista da energia nuclear. Essa visão já
havia estado presente quando, em 1967, o Brasil aderiu ao Tratado de Tlatelolco, tratado para a Proibição
de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe,
que criou a Opanal, uma agência para a proibição
de armas nucleares na América Latina e no Caribe.
Visava-se, então, à criação de uma zona desnuclearizada na região.
No que diz respeito ao TNP, o Tratado de Não
Proliferação Nuclear, celebrado em 1968, não contou
com a participação brasileira.
O Brasil considerava que o Tratado, àquela época,
equivalia a um “congelamento do poder mundial”, de
caráter excludente e discriminatório, na medida em que
privilegiava os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, todos eles
detentores de tecnologia e armamentos nucleares.
A crise do petróleo de 1973 foi uma das razões
que levaram o governo brasileiro a celebrar acordo
de cooperação, com transferência de tecnologia nuclear com a Alemanha – o que foi visto pelas potências nucleares, principalmente pelos Estados Unidos,
como uma ameaça à sua política de não proliferação.
A rejeição ao TNP prosseguiu e, somente em 1998,
o Brasil viria a aderir ao Tratado de Não Proliferação,
em ação que procurava dar ênfase aos aspectos de
conﬁabilidade e respeitabilidade de uma nação que
aspirava a um assento permanente no Conselho de
Segurança das Nações Unidas, o Brasil. A adesão ao
TNP retomou a vertente nuclear não belicista vigente
em meu próprio governo.
Além disso, em setembro de 1991, Sr. Presidente,
foi assinado o compromisso de Mendoza. Essa declaração inseriu-se no âmbito das medidas paciﬁcadoras
entre o Brasil e a Argentina, mas com alcance regional mais amplo, pois teve também a participação do
Chile. Preocupados com a proliferação de armas de
destruição em massa, pactuamos o combate à posse,
ao desenvolvimento e à utilização de armas químicas
e biológicas. Foi um compromisso precursor, que antecedeu a entrada em vigor, em 1997, da Convenção
sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre sua
Destruição.
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Hoje, com a perspectiva de vinte anos de história,
acredito que podemos ver, com clareza, o acerto dos
esforços que empreendemos para o estabelecimento
de um autêntico espaço de conﬁabilidade mútua.
Por ﬁm, Sr. Presidente, Acir Gurgacz, Srªs e Srs.
Senadores, Senador Mozarildo Cavalcanti, registro
que a postura não belicista inaugurada pelo Presidente
Sarney, e por mim impulsionada com a Declaração de
1990 e a celebração dos Acordos de 1991, foi inscrita
na Constituição de 1988, sob a qual governei. Reza a
nossa atual Constituição que “toda a atividade nuclear em território nacional somente será admitida para
ﬁns pacíﬁcos e mediante aprovação do Congresso
Nacional”. Esse preceito constitucional reitera a índole
pacíﬁca do Brasil e acrescenta uma preocupação com
a legitimidade da atividade nuclear ao submetê-la ao
crivo do Congresso Nacional, do qual hoje, com muita
honra, participo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente Acir
Gurgacz, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – É um prazer ouvi-lo, Senador Presidente Fernando Collor. V. Exª faz parte da História do nosso
País. Toda vez que V. Exª ocupa a tribuna e coloca a
importância do seu trabalho à frente da Presidência
à época, nós revivemos um momento importante do
nosso País, que foi a abertura, foi o momento em que
o Brasil a iniciou. Nós não estaríamos aqui, hoje, se
não fosse a abertura que V. Exª promoveu no início
do seu mandato.
Meus cumprimentos.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, do
PSDB do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora Ana
Amélia, esta semana foi marcada por dois acontecimentos polêmicos e da maior gravidade: a queda do
Ministro Palocci, envolvido em grande escândalo denunciado pela imprensa brasileira, e a decisão sobre
Cesare Battisti, que foi uma decisão adotada ao ﬁnal
do ano passado pelo Presidente da República e mantida, ontem, pelo Supremo Tribunal Federal.
Essa decisão afronta o Governo, o povo e a Justiça italiana. Um dos poderes judiciários mais respeitados
do mundo julga e condena à prisão perpétua um assassino. O que levaria a Presidência da República do Brasil
a protegê-lo aqui, conferindo a ele a liberdade?
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Enﬁm, essa questão não acabou no Supremo Tribunal Federal. Certamente, irá ao Tribunal Internacional
de Haia, já que há manifestação do governo italiano
de que adotará essa providência.
Mas hoje, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti,
venho à tribuna com outra ﬁnalidade, aproveitando o
vazio da sexta-feira, para abordar um tema da maior
importância, que, lamentavelmente, não tem tido a necessária atenção do Governo brasileiro e também do
Parlamento brasileiro. Eu me reﬁro à reforma política.
As grandes reformas estão emperradas, no Brasil,
e uma delas, a matriz de todas elas, aliás, a reforma
política, está emperrada há muitos anos.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que duas causas essenciais promovem enorme desencanto no povo
brasileiro: a corrupção e o modelo político vigente.
Há pouco mais de cinco anos, a Unesco realizou
uma pesquisa entre universitários do Rio de Janeiro,
antes ainda do escândalo do mensalão, e constatou
que apenas 25% dos jovens universitários concordavam ser o regime democrático o mais adequado; os
demais se manifestaram indiferentes ou favoráveis ao
regime autoritário, e justiﬁcavam: “A democracia, no
Brasil, só nos tem oferecido violência, corrupção, injustiça, falta de oportunidades”.
Esse desalento que campeia pela juventude brasileira, e já campeava antes dos últimos grandes escândalos que atormentaram o Brasil, tem como causa,
também, o modelo político vigente, que afasta pessoas
vocacionadas e talentosas da vida pública brasileira,
em razão dos seus vícios e das suas distorções.
Mas se essa é uma constatação fácil, por que
não se faz reforma política no Brasil?
Eu vou além: por que não realizamos as grandes
reformas no Brasil? Não só a reforma política, mas a
partir dela, porque, se ela for concretizada, as demais
ocorrerão com maior celeridade e eﬁciência, porque
temos um presidencialismo forte e, no presidencialismo forte, reforma ocorre se houver disposição política,
vontade e capacidade de liderança de quem exerce a
Presidência da República. Grandes reformas, no presidencialismo forte, só acontecem quando há a participação ativa de liderança de quem preside o país.
A reforma política está sendo debatida no Congresso, mas eu pergunto: quando não esteve debatida
no Congresso, pelo menos na última década? Sempre
esteve debatida no Congresso. O Senado Federal já
aprovou uma reforma política. Os itens essenciais da
reforma passaram pelo Senado e morreram na Câmara.
Portanto, com toda sinceridade e respeito à população
do País, não posso gerar falsa expectativa em relação
a essa nova etapa de debate no Congresso Nacional,
que propõe a elaboração de um novo modelo político
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que possa ser compatível com as reais aspirações da
sociedade brasileira. É possível, até, que se aprove
algo, mas não teremos alterações ampliadas, de profundidade, que possam chegar perto das aspirações
do povo brasileiro em matéria de modelo político.
Há pouco, pediram-me, por meio do Twitter, que
falasse sobre as perspectivas dessa reforma política.
Eu não posso vender otimismo. Ao contrário, confesso
o meu pessimismo.
Questões essenciais, a começar pelos partidos
políticos, devem ser revistas nesse modelo retrógrado,
superado, condenado já, inúmeras vezes, nos pleitos
eleitorais ou em qualquer pesquisa que se possa realizar no País.
Os partidos políticos são certamente razão de
descrédito, são siglas para registro de candidaturas.
Não há no Brasil partidos políticos com identidade programática. Muitas vezes, são partidos cartoriais, em
Municípios, em Estados. As decisões são impostas
pela cúpula partidária, que se apropria da sigla, como
se fosse proprietária exclusiva de um patrimônio que,
na realidade, não deve pertencer-lhe.
E em um dos momentos sagrados da atividade
política, no momento de se escolherem candidaturas
majoritárias é que se dá o maior desrespeito à população e à militância dos partidos políticos. A população ﬁca distanciada no momento decisivo da escolha
dos candidatos majoritários, inclusive à Presidência
da República.
Os militantes são convocados apenas para homologar; não participam, não são chamados à responsabilidade como artíﬁces do processo desde a sua
origem e, por isso, não podem ser responsabilizados
por uma eventual má escolha.
É por essa razão que apresentei um projeto de lei,
estimulando a realização das primárias para a escolha
dos candidatos à Presidência da República.
Não a podemos impor, por meio da legislação,
já que os partidos políticos possuem autonomia, mas
o projeto que apresento estimula a adoção desse sistema pelos partidos, que ganhariam com isso, antecipando, inclusive, o processo eleitoral sem restrições
da Justiça Eleitoral.
Estabelecemos, por meio da proposta, um calendário para a realização das eleições primárias. Com
isso, os partidos seriam revitalizados, teríamos organização partidária, campanha de ﬁliações partidárias
e abriríamos um espaço para a concorrência interna
salutar, porque um partido político não pode ser um
curral em que vivam vaquinhas de presépio, dizendo
“amém” a tudo e a todos.
Tem que ser o espaço ampliado do debate, da
concorrência, da disputa, da contrariedade, do dis-
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senso e, evidentemente, o espaço onde se busca o
consenso e a convergência em relação àquilo que é
essencial para a população do País. Isso deve ser partido político, não sigla para registro de candidaturas,
sem seleção alguma!
Muitas vezes, marginais se apresentam, se inscrevem e disputam eleições, porque não há nenhum
processo de seleção nos partidos políticos no Brasil. E
a população foi obrigada a se mobilizar para apresentar um projeto de lei que se denominou Ficha Limpa,
exatamente para reduzir o índice de criminalidade da
vida pública brasileira.
Portanto, a adoção desse modelo de primárias
respeita a população. É a forma de considerar o eleitor
importante desde o primeiro momento do processo eleitoral e não apenas no momento de colocar nas urnas
o seu voto, pelo sistema eletrônico adotado no Brasil.
Creio que seria a alma dessa reforma política.
Se caminhássemos para esse estágio de evolução, de consciência política e de respeito à sociedade,
certamente estaríamos desenhando um modelo muito
mais próximo das aspirações do povo.
Repito: a alma da reforma política seria a participação popular nas decisões partidárias; a democratização das decisões.
Advogo também o voto facultativo. Há restrições,
aqueles que combatem.
Creio que, se desejamos ocupar funções de relevância no País, devemos ter a competência de convencer o eleitor que vale a pena votar. Impor, não. Obrigar,
não. A liberdade deve-se oferecer não só para que a
escolha democrática ocorra em relação a nomes eventualmente postos pelos partidos políticos, mas liberdade deve existir no ato de o eleitor decidir se vale a
pena votar ou não vale a pena votar. Creio que, desta
forma, o voto seria mais consciente.
Na comissão organizada pelo Presidente Sarney,
a tese do voto facultativo foi derrotada, mas creio que
devemos levá-la adiante, à Comissão de Constituição
e Justiça, para a continuidade desse debate.
Outra questão é a do ﬁnanciamento da campanha eleitoral. O Senado, há alguns anos, aprovou, e
eu fui relator, do ﬁnanciamento público de campanha.
Parou na Câmara dos Deputados. Hoje, confesso, tenho dúvidas sobre a conveniência do ﬁnanciamento
público de campanha, porque não temos mecanismos
de ﬁscalização e controle eﬁcazes, e o ﬁnanciamento
público de campanha poderá signiﬁcar recursos públicos para suportar despesas de campanha eleitoral
e permitir, ao mesmo tempo, o caixa dois, com a corrupção eleitoral aberta que se dá com o ﬁnanciamento
privado da campanha eleitoral.
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Se nós tivéssemos mecanismos de ﬁscalização
e controle rigorosos e eﬁcazes, eu não teria dúvida em
defender o ﬁnanciamento público de campanha. Mas,
no atual estágio em que nos encontramos no Brasil,
com a banalização da corrupção e com a ineﬁcácia
dos instrumentos de ﬁscalização e controle, não ouso
defender o ﬁnanciamento público de campanha.
Vejam que seria o sistema ideal, mas não no
Brasil de hoje. Precisamos evoluir. Este País precisa
se tornar um pouco mais sério, ou muito mais sério.
As instituições públicas precisam ser respeitadas. Os
mecanismos de controle precisam ser adotados com
eﬁciência e precisam ser operacionalizados com honestidade.
Eu concedo à Senadora Ana Amélia o aparte
que solicita.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Alvaro Dias, as mesmas dúvidas que V. Exª tem em
relação ao ﬁnanciamento público de campanha me assaltam, e isso porque a percepção da população brasileira, da sociedade, a respeito não só das instituições
políticas e parlamentares de um modo especial não
é uma avaliação tão vigorosa e tão consistente quanto deveria ser, exatamente pelos exemplos maus que
ocorrem com alguma frequência. Então, essa situação
de desconexão entre credibilidade da instituição e uso
do dinheiro público para essa ﬁnalidade não é bem
compreendido pela população, e a gente até entende
esse comportamento da sociedade. No momento em
que faltam hospitais, a saúde está sucateada, está
numa verdadeira UTI, faltam vagas nas escolas para os
adolescentes e há tantas outras mazelas na segurança pública, na área de logística, mais diﬁculdade tem
a sociedade para entender o uso do recurso público,
que é tirado dela para ﬁnanciar a campanha eleitoral.
Penso que, como V. Exª, não temos ainda instrumentos de controle e ﬁscalização suﬁcientemente fortes
e rigorosos para evitar que a prestação de conta das
campanhas eleitorais seja um faz de conta: faz de conta que a gente apresenta, faz de conta que a própria
Justiça eleitoral recebe e faz lá uma análise, às vezes,
superﬁcial sobre essa matéria, não duvidando dos critérios da seriedade da Justiça Eleitoral, mas do ponto
de vista da estruturação e da instrumentação técnica
para fazer essa avaliação dessa prestação de contas.
Por isso, V. Exª tem razão, e eu endosso. Alguma coisa
temos de fazer. Já houve um avanço na redução dos
custos das campanhas eleitorais e é preciso fazer um
pouco mais para que haja uma redução ainda maior
da gastança, e evitar que o caixa dois continue prosperando e tendo aí o que nós estamos vendo agora
nessa questão de estimular até ideias criativas de consultorias. Muito obrigada, Senador.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, Senadora Ana Amélia. O aparte de V. Exª acrescenta, e muito. V. Exª aborda uma questão essencial:
é preciso fazer a população compreender o que estamos adotando como norma. Antes de fazer com que
a população compreenda, acho que não temos o direito de adotar.
Sei que é muito difícil fazer com que a população
entenda que a corrupção na Administração Pública
quase sempre começa na campanha eleitoral, no processo espúrio, com doações milionárias que exigem
contrapartida. Muitas vezes obras são realizadas sem
necessidade, outras são realizadas com superfaturamento exatamente para que a retribuição ocorra, em
razão de compromissos pelos desonestos assumidos
durante a campanha eleitoral.
Se todos os postulantes a cargos públicos fossem
honestos, evidentemente nós não viveríamos esse drama da corrupção na Administração Pública do País. E
não há como não destacar a corrupção como a grande
mazela nacional. Basta citar um dado da Transparência Internacional, que tem sede na Alemanha. Se nós
tivéssemos o mesmo índice de corrupção da Dinamarca, teríamos uma renda per capita 70% maior do
que temos hoje no Brasil. Eu faço questão de repetir
sempre porque esse dado é explicativo e demonstra
a importância de se combater a corrupção adotando
mecanismos eﬁcientes de ﬁscalização e controle desde o processo eleitoral.
São tantos os temas. Eu creio que são tantos
os itens dessa reforma. Creio que outro essencial é
a comunicação na campanha, o uso do rádio e da televisão. Quando se permite a coligação para eleição
majoritária – e deve-se permitir –, eu defendo que se
discuta que o partido que se coliga não pode levar
com ele o tempo do rádio e da televisão, para evitar
que se instale um balcão de negócios no momento de
se concretizar as alianças majoritárias, as coligações
majoritárias. Há partidos que são siglas e que não levam patrimônio eleitoral algum; levam um patrimônio
que não lhes pertence, que é o tempo de rádio e de
televisão. E esse é um tempo precioso para que o candidato possa comunicar-se com o eleitor.
Apresentei um projeto que, mantendo a coligação
para eleições majoritárias, se aprovado, não permitiria que o tempo do partido coligado fosse computado
para efeito de ampliar o horário do candidato no rádio
e na televisão. Essa possibilidade tem estimulado a
corrupção eleitoral. Não queremos fazer referência a
esse ou aquele partido que dessa forma tem-se comportado em eleições municipais, em eleições estaduais
e também na eleição nacional da Presidência da República. Mas nós sabemos que o balcão de negócios
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se instala e quem oferece mais acaba levando o apoio,
que é irrelevante eleitoralmente, mas que passa a ser
importante porque o patrimônio que oferece é o tempo
do rádio e da televisão.
Enﬁm, nós poderemos discutir de que forma deveremos utilizar esse tempo do rádio e da televisão,
como hoje, quando os marqueteiros apresentam um
produto como se fosse um produto comercial, valendose de expedientes da mágica televisiva, com efeitos
especiais a la Spielberg, para convencer o eleitor. E
se estabelece um cenário onde a inversão de valores
prevalece. Aquele que tem mais habilidade para chegar até o inconsciente popular de forma ﬁccional, fazendo prevalecer a ﬁcção à realidade, acaba muitas
vezes prevalecendo eleitoralmente e conquistando o
mandato eletivo.
Não seria melhor usar esse espaço para o debate? Não seria melhor utilizar-se desse espaço no horário
nobre para estabelecer o confronto entre os candidatos
majoritários, possibilitando ao eleitor aferir, estabelecer
parâmetros de comparação, para que a sua escolha
seja realmente adequada e consciente? Creio que sim.
Nós poderíamos eliminar os horários do monólogo,
horários gratuitos, que muitas vezes alcançam baixa
audiência, e estabelecer alguns debates, comandados
pela Justiça Eleitoral, no horário gratuito, em cadeia
de emissoras de rádio e de televisão. Esse eu sei que
é um debate que nem começou, mas é uma sugestão
que poderia ser sem dúvida levada em conta.
Olha, Sr. Presidente, eu não quero usar mais do
tempo nesta manhã de sexta-feira, já que outros colegas
estão prontos para usar a tribuna. Mas cito alguns dos
projetos que tramitam: Fim das coligações para eleições proporcionais – nós aprovamos, nós votaremos
favorável. Entendemos que a coligação nas eleições
proporcionais provoca distorção na representação popular e reduz a importância do voto do eleitor. A cláusula de barreira eu também considero essencial para
valorizar a existência dos partidos políticos, para que
possamos construir partidos políticos de verdade. Temos a questão dos suplentes de Senadores, também
polêmica, que está sendo debatida na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal. Do jeito que
está não pode ﬁcar. É preciso moralizar essa questão
de suplente, que tem provocado inclusive indignação
nas pessoas neste País. A data da posse do Presidente
da República é matéria também constante. A ﬁdelidade
partidária, que o Senado já aprovou, está na Câmara, mas volta a ser debatida. O voto distrital misto, o
ﬁnanciamento público de campanha etc.
Sr. Presidente, eu vou concluir aﬁrmando que
nós reduziríamos, sim, o impacto da corrupção na
vida pública brasileira se adotássemos um modelo
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político competente capaz de atender às aspirações
do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após o pronunciamento do Senador Alvaro
Dias, concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, do
PDT de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, no dia de hoje a Academia de Letras do meu
Estado de Rondônia completa 25 anos de existência.
Quero homenagear nesta data os pioneiros desta distinta associação cultural, que desenvolveram ao longo
desses anos um criterioso trabalho para trazer ao povo
rondoniense uma literatura expressiva das atividades
inerentes à nossa terra e ao nosso povo.
Sua fundação foi fruto da iniciativa de um grupo de cidadãos oriundos de diferentes segmentos da
sociedade rondoniense, autores que contribuíram e
contribuem para a formação da literatura rondoniense
e brasileira, historiadores e críticos literários, cientistas sociais, jornalistas e políticos cujas obras e vida
proﬁssional constituem uma referência em suas respectivas áreas.
A academia, nessa sua trajetória, tem vivenciado momentos de júbilo, de pesar, porém, prosseguindo sempre sem desânimo, com seu importante papel
junto à sociedade rondoniense.
Ciente de seu papel como fomentadora de cultura
e ente participativo da sociedade, a Academia de Letras de Rondônia vem realizando um trabalho voltado
para sua integração cada vez maior com a comunidade,
estimulando a criação de academias municipais, hoje
existentes em Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná
e Guarajá-Mirim, realizando eventos culturais tanto
na capital quanto nos demais Municípios do Estado
de Rondônia.
Meus parabéns aos membros da Academia de
Letras de Rondônia e a todos os produtores culturais
do meu Estado de Rondônia. A produção cultural do
nosso povo reﬂete a sua evolução e por isso estarei
sempre apoiando essas iniciativas.
Meus parabéns e vida longa à Academia de Letras do Estado de Rondônia.
Sr. Presidente Mozarildo, Srªs e Srs. Senadores,
tivemos ontem uma audiência pública na Comissão de
Agricultura do Senado, onde debatemos vários temas.
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O principal foi o das perspectivas para a agricultura
brasileira, com a expectativa de ampliar os índices de
produtividade com o Plano Safra, que está sendo preparado para 2011/12.
Foram apresentados ontem, em audiência pública
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, pelo
Secretário Adjunto da Política Econômica do Ministério
da Fazenda, Gilson Bittencourt, dados que apontam o
aumento gradativo do ﬁnanciamento concedido a vários
setores da agricultura nos últimos 10 anos.
Somente para agricultura familiar, o ﬁnanciamento do Plano Safra, que foi de R$3,3 bilhões em
2000, chegou a R$16 bilhões em 2010/11. Para este
ano, a expectativa é que cresçam ainda mais, e dados serão apresentados em breve pela nossa Presidente Dilma.
Na audiência de ontem, na Comissão de Agricultura, contamos com a participação do Vice-Presidente
de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do
Banco do Brasil, ex-Senador Osmar Dias. Ele destacou que os bons números da agricultura brasileira se
dão não somente pelo aumento da área produzida,
mas principalmente pelo uso da tecnologia e pelo aumento no crédito.
De acordo com Osmar Dias, para atender este
novo Plano Safra, o Banco do Brasil está personalizando o atendimento voltado para o produtor rural
em diversas agências brasileiras, principalmente nas
situadas em polos da agropecuária. Ele enfatizou que
o crédito rotativo plurianual para a agricultura, que se
pretende implantar, vai desburocratizar a tomada de
ﬁnanciamento para o produtor, agilizando a liberação
de recursos para os nossos agricultores brasileiros.
Sr. Presidente, o aumento da capacidade de investimento para a produção de alimentos pela agricultura
familiar e ampliação do programa de assistência técnica
e extensão rural às famílias que recebem crédito rural
são os dois desaﬁos do governo brasileiro.
Sabemos que o governo tem feito um esforço
para ampliar e tornar mais simples a concessão de
crédito rural em todo o nosso País, e creio que esse é
o caminho para facilitar não só o trabalho das agências
rurais, como também as linhas de crédito disponíveis
ao nosso produtor. Mas só o crédito não basta, é preciso levar assistência técnica e propostas de inclusão
social aos agricultores mais pobres do nosso País.
Para isso, é preciso que o governo, agricultores,
lideranças sindicais e políticas se unam para fazer ajustes no modelo de gestão agrícola. E esse ajuste passa
pela construção de uma política agrícola plurianual.
Consideramos que elaboração de uma política
pública de médio e longo prazo voltada para o setor
agropecuário é fundamental para o desenvolvimento
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do setor, porém, considerando que ainda temos uma
grande parcela de pessoas no meio rural que estão
abaixo da linha de pobreza, creio que precisamos,
além do crédito, de um grande esforço dos órgãos dos
governos federal, estaduais e municipais para levar
assistência técnica para o campo. Só com uma ação
integrada, em sintonia com as sugeridas pelo plano
Brasil sem Miséria, o governo vai conseguir chegar
ao produtor rural, promover a sua inclusão social e o
desenvolvimento agrícola.
Hoje daremos sequência a esse debate lá na
Comissão de Agricultura do Senado, trazendo mais
alguns elementos para a discussão do plano Safra
2011/2012.
O programa da nossa Presidenta Dilma, Brasil
sem Miséria, deve ser o ponto mais alto de seu governo.
Por seu intermédio devem ser levados não somente recursos para o agricultor, mas, principalmente,
assistência técnica para que o nosso agricultor, para
que o nosso produtor rural possa, Senador Rollemberg, produzir com mais qualidade, fazer com que o
resultado de seu trabalho possa dar mais conforto para
sua família. E isso não só na produção, mas ajudando esses pequenos produtores rurais que hoje estão
abaixo da linha de pobreza a ter condições de produzir, colher o seu produto e comercializá-lo. Entendo
que é um plano completo e, ao ﬁnal de sua execução,
até 2014, não tenho dúvida de que o Brasil será outro.
Entendo que é o ponto mais alto do governo da nossa
Presidenta Dilma.
Tivemos, esta semana, uma reunião muito importante para tratar da reforma do Código Florestal. Nesta
nossa batalha, neste nosso trabalho de promover uma
união entre o meio ambiente e os produtores rurais
brasileiros, estamos trabalhando unidos: Comissão de
Agricultura com a Comissão de Meio Ambiente. Fizemos
uma audiência pública com a nossa Ministra Izabela,
na qual debatemos vários pontos. Junto conosco estiveram o Presidente da Comissão de Meio Ambiente,
o Senador Rodrigo Rollemberg; o relator da reforma
do Código Florestal na Comissão do Meio Ambiente,
o Senador Jorge Viana; e o relator na Comissão de
Agricultura, Senador Luiz Henrique. Tivemos um debate muito importante, e o principal resultado desse
debate foi a prorrogação do prazo do Decreto nº 7.029
que venceria dia 11 – amanhã, sábado. Esse prazo foi
prorrogado até dezembro de 2011. Isso já é fruto dessa união, desse trabalho feito em parceria. Entendo
ser fundamental o adiamento desse decreto para que
possamos debater, discutir aqui no Senado, ponto a
ponto, com toda tranquilidade, com toda imparcialidade com relação a agricultores e ambientalistas. Esse
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prazo é muito importante para o bom andamento dos
trabalhos aqui no Senado.
Pois não, Senador Rodrigo Rollemberg, ouço V.
Exª com prazer.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Senador Acir Gurgacz, quero cumprimentar V. Exª
por seu pronunciamento e também registrar a alegria
e a honra de poder, na condição de Presidente da Comissão do Meio Ambiente, conviver com V. Exª, que é
Presidente da Comissão de Agricultura, nos debates
sobre a revisão do Código Florestal. Eu não conhecia
V. Exª quando cheguei ao Senado, mas logo cedo me
impressionei com sua capacidade de diálogo, com
sua capacidade de produzir entendimentos, com seu
conhecimento da agricultura e com sua determinação
de construir, conjuntamente, um Código Florestal moderno, que dê tranquilidade e segurança jurídica aos
nossos produtores rurais e, ao mesmo tempo, garanta
a preservação ambiental.
Ainda hoje terei oportunidade de ocupar a tribuna
para falar de tema abordado em matéria que saiu no
Correio Braziliense de ontem, que mostra que o Brasil
ensina o mundo a plantar e a preservar. É esse o país
que devemos buscar, é esse o país que nós estamos
buscando, e V. Exª vem desempenhando um papel
fundamental na construção desse entendimento. Saiba
que tenho aprendido muito na convivência com V. Exª,
o que tem sido motivo de muita honra para mim.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. O prazer é
nosso de poder participar desse momento tão importante para o setor agrícola brasileiro. V. Exª tem dado
uma parcela de contribuição muito grande para que
possamos, realmente, debater, discutir esse assunto
com toda a tranquilidade e com toda a harmonia de
que nós, brasileiros, precisamos para discutir esse
tema, que é da maior importância para os agricultores
e para os ambientalistas.
A futura agricultura brasileira é a agricultura consorciada, é a agricultura que planta e preserva também.
É o nosso lema: queremos produzir conservando. É assim que entendo que deva ser o nosso país, e o futuro
da agricultura será sempre dessa forma. Precisamos
ter uma agricultura consorciada, com a preocupação de
produzir alimentos, mas também de conservar o meio
ambiente, uma agricultura que tenha cuidado com as
nossas nascentes e que tenha cuidado com as nossas ﬂorestas. Agora, precisamos utilizar aquilo que a
ﬂoresta tem de positivo para também dar uma receita
a mais para os nossos agricultores. Precisamos ainda
descobrir a importância que tem a ﬂoresta não apenas
para o meio ambiente, mas para a economia brasileira
e para a economia das famílias brasileiras.
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Concedo um aparte ao nobre Senador Cristovam
Buarque com o maior prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Acir, meus cumprimentos também à Academia de Letras pelos 25 anos, mas eu queria dizer da
tranquilidade que nós, do PDT, estamos tendo por ter
a sua participação na comissão na qual, junto com o
Senador Rodrigo Rollemberg, com o Senador Jorge
Viana e com o Senador Luiz Henrique, vem sendo debatido o Código Florestal. Eu tenho uma posição, como
o senhor sabe, muito defensora do meio ambiente, mas
entendo que, neste caso, a gente vai ter de conversar
e chegar a alguma posição em comum.
O próprio Senador Rodrigo defende isso também.
E nós do PDT temos a satisfação de saber que a sua
voz tem sido escutada – os outros, com quem tenho
conversado, me dizem isso – como uma das vozes
mais ponderadas na discussão do assunto, mais ponderadas na ideia de que nós temos de parar de produzir destruindo. Não se trata de ﬁcar na conservação
paralisante, mas de encontrar um meio-termo em que
os recursos naturais possam ser usados sim, mas com
responsabilidade em relação às gerações futuras. O
agricultor não pode pensar apenas no cash ﬂow dele
do ano, não apenas no seu balancete de ﬁnal de ano,
tem de pensar também no balancete ao longo do século, pelos seus ﬁlhos, netos, pelos brasileiros e pelos
habitantes todos do planeta. Temos de dar o exemplo
de como construir um processo produtivo, sem dúvida
alguma, mas harmônico com a natureza. Não se trata
de substituir a depredação ambiental que o processo
produtivo ocasiona por uma depredação humana, pela
conservação da natureza tal qual ela está. Não podemos desprezar os pequenos produtores em nome da
natureza, mas não podemos deixar que um, dois, três,
mil, cinco mil, dez mil, cem mil produtores destruam
uma natureza que pertence a nós, brasileiros, e também aos seis bilhões de seres humanos. Eu queria
manifestar a nossa conﬁança, dizer que a sua voz é
uma voz de equilíbrio, que busca a harmonia entre os
políticos para que a gente tenha uma harmonia com
a natureza.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. V. Exª
coloca claramente a posição do PDT de se preocupar com as questões ambientais do nosso País sem
deixar de se preocupar com o nosso agricultor, com
o ser humano.
Eu coloco claramente, Senador Cristovam Buarque, que a melhor maneira de nós preservarmos o
meio ambiente é cuidarmos do ser humano, cuidarmos das pessoas. São elas, são os agricultores, são
as pessoas que vivem lá na área rural junto à ﬂoresta,
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próximas à ﬂoresta, que vão nos ajudar a preservar
as nossas ﬂorestas, vão nos ajudar a construir esse
equilíbrio entre o meio ambiente e o setor agrícola
brasileiro. Estamos trabalhando aqui no Senado, juntamente com nosso Presidente da Comissão de Meio
Ambiente Rodrigo Rollemberg, exatamente na busca
do equilíbrio para que possamos continuar produzindo,
mas também conservando.
Pois não, Senador Cristovam, com o maior prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Agradeço o Presidente, que me permite, talvez, quebrando o Regimento mais formal. Acho que o ser humano tem de estar à frente, mas o ser humano sem a
ganância depredadora da natureza. Acho que esta é a
chave: como olhar primeiro o ser humano. Nós somos
antropocêntricos; nós não vamos poder ser biocêntricos e colocar a natureza acima de cada um de nós.
Mas não podemos ter a ganância de ganhar dinheiro
no próximo balanço da empresa – e alguns desses
nem empresa têm – em nome de prejudicar o futuro
que a natureza sustém. Então, é o ser humano, mas o
ser humano controlado na sua ganância.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Obrigado, Senador Cristovam Buarque. Este é o nosso desaﬁo aqui no Senado: produzir um novo Código
Florestal que possibilite os produtores a continuar
plantando, mas preservando.
É um prazer, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Acir Gurgacz, quero cumprimentar V. Exª. O Senador Cristovam disse que o PDT ﬁca muito feliz de tê-lo
cuidando desse tema tão importante. Quero dizer que
nós, amazônidas, também ﬁcamos muito felizes, porque V. Exª, que é um de Estado que vivenciou todas
as etapas do agronegócio e também da agricultura
familiar, tem experiência pessoal. É aquela história:
uma coisa é conhecer por ouvir dizer ou por ter lido;
outra coisa é conhecer por conviver com a realidade.
Eu me preocupo muito, como disse V. Exª, que, nessa
questão do debate, possa ser colocada, em segundo
plano, a questão humana. Eu, como médico, não acho
que nenhuma questão pode ﬁcar acima da pessoa humana. Por exemplo, na nossa Amazônia, como pensar
que 25 milhões de habitantes da nossa Amazônia, por
exemplo, um ribeirinho, um caboclo da nossa Amazônia,
um índio ou aqueles assentados pelo Governo Federal
nos diversos assentamentos do Incra, vão ﬁcar olhando para a ﬂoresta e passando fome ou até morrendo
de doenças por falta de assistência? Então, é preciso,
sim, investir no ser humano, para que ele, inclusive,
ganhe com isso, ganhe com a preservação. Essa preservação... Eu tenho muita aversão aos “ismos”. De
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um lado há o ambientalismo, do outro lado, o ruralismo. Esses rótulos, para mim, não são interessantes,
porque quem é mais ambientalista do que o homem
que está no meio da mata, vivendo lá? Ele vive com o
meio ambiente. Então, quero dizer que tenho certeza
de que o Senado, que é uma Casa do equilíbrio federativo, mas que também é uma Casa do equilíbrio
das emoções, irá, sim, fazer algum ajuste que deva ser
feito. Mas quero também aqui fazer uma homenagem
ao Deputado Aldo Rebelo, que fez um trabalho diﬁcílimo – diﬁcílimo! –, porque, realmente, nessa seara,
as opiniões são muito divergentes, quando deveriam
convergir para um consenso. Quero cumprimentar e
até ﬁnalizar dizendo que o Senador Rodrigo Rollemberg chamou a atenção para uma matéria que saiu
ontem no Correio Braziliense. O Brasil, realmente, dá
é exemplo para o mundo todo, para esses que querem
passar receita para nós, de como é que se lida com o
meio ambiente, produzindo adequadamente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
De fato, temos a satisfação de conhecer nosso
País. Conheço a Amazônia, andando pelas estradas
da nossa Amazônia, da sua Roraima, da minha Rondônia, do Amazonas, do Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
Temos ampla visão do que precisamos fazer para ajudar nossos agricultores. Precisamos trabalhar bastante.
E essa união que está acontecendo aqui no Senado,
entendo eu, é a fórmula para conseguirmos atingir nosso objetivo, Senador Presidente Jayme Campos, que
é dar valor ao nosso agricultor, que precisa de apoio
neste momento, mas sem jamais esquecer de cuidar,
de preservar o meio ambiente.
Esse é o nosso objetivo nesta Casa e é assim
que vamos conduzir esse processo, junto com V. Exª,
que faz parte da Comissão de Agricultura. Vamos estar sempre atuando para produzirmos o que é melhor
para o povo brasileiro.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Acir Gurgacz, pelo belo pronunciamento.
Não tenho dúvida alguma de que vamos construir
um entendimento para que o Código Florestal Brasileiro,
meu caro Presidente da Comissão do Meio Ambiente,
Senador Rodrigo Rollemberg, seja condizente com as
realidades. Não podemos permitir, em hipótese algu-
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ma, que forças interﬁram nesse processo. Quero crer
que o Código Florestal Brasileiro será um dos mais
avançados, pois o código que se discute é um código
avançado, e estaremos superando, naturalmente, sua
deﬁciência diante dos anos que se passaram. O Código Florestal Brasileiro foi construído na década de
60, 1964, todavia, temos a sensação de que o Brasil
tem dado exemplo para o mundo na questão da preservação ambiental. Não podemos aceitar que forças
externas venham aqui ditar regras para o povo brasileiro, sobretudo para o nosso Governo.
De tal forma, Senador Mozarildo Cavalcanti, que
V. Exª, que é conhecedor das nossas realidades, sobretudo as da Região Amazônica, sabe que o Brasil
é hoje um dos países que tem em torno de 60%, 62%
de cobertura vegetal.
E é bom darmos essas informações, porque se
tem a sensação de que há muita devastação. Sendo
assim, vamos lutar aqui, sobretudo buscar o entendimento, de forma civilizada, para que façamos um Código
Florestal respeitando as particularidades das regiões
brasileiras, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do
Nordeste, enﬁm, fazendo com que sejam respeitados,
como V. Exª bem disse aqui, naturalmente, com boas
políticas públicas principalmente, aqueles que moram
às margens, os que realmente representam, em determinadas regiões do País, a verdadeira soberania
nacional do povo brasileiro.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, com
muito prazer, Senadora brilhante do Estado do Rio
Grande do Sul, que tem honrado esta Casa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Presidente Jayme Campos.
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, da Rádio Senado, ﬁco muito estimulada, nesta manhã de sexta-feira, com a abordagem
dos Senadores que me antecederam, que abordaram
temas da maior relevância, não só a questão da reforma eleitoral, tão importante, urgente e até inadiável, mas, especialmente, esta matéria em que estamos debruçados aqui, no Senado, que diz respeito
ao Código Florestal, abordado, com toda propriedade
e competência, pelo nosso Presidente da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, Acir Gurgacz, que
deixou a tribuna neste momento.
Ontem, o Plenário do Senado, Senador Jayme
Campos, aprovou um acordo de cooperação entre os
países do Mercosul em caso de catástrofe climática,
ratiﬁcado pelo Plenário. O Projeto de Decreto Legislativo nº 629, de 2010, aprova Protocolo Adicional do
Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul,
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que trata da cooperação e assistência entre os países
frente às emergências ambientais.
Hoje estou aqui, nesta tribuna, Senador Jayme
Campos, porque as cinzas do vulcão chileno espalharam-se pela parte sul do nosso continente, cancelando
300 voos em Buenos Aires, Montevidéu e na capital
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Foi impossível
viajar ontem. Os voos foram cancelados por medida
de segurança em função desse impacto, com reﬂexos
ambientais e, sobretudo, na economia. Coincidentemente, ontem, o Plenário aprova uma matéria que diz
respeito à questão ambiental, no âmbito do Mercosul, e,
imediatamente, houve essa consequência, com sérias
repercussões econômicas. O aeroporto Salgado Filho
ﬁcou absolutamente vazio, porque nenhum voo chegava
nem saía da capital gaúcha, como aconteceu.
Estou preparada para, se houver a possibilidade,
ainda embarcar às 13 horas, num voo para a capital
gaúcha, para cumprir uma agenda na fronteira do Rio
Grande, em Uruguaiana, Alegrete e Livramento. Uruguaiana faz fronteira com a Argentina, e Livramento,
com o Uruguai.
Essas questões ambientais estão pautadas permanentemente não só pela questão do Código Florestal, mas também em função desses efeitos que têm
dado repercussão sobre a comunidade.
Também queria mencionar que ontem, nesta tribuna, ﬁz referência à preocupação dos agricultores sobre
a questão do decreto em vigor que trata das multas para
os agricultores. O Senador Acyr Gurgacz, com muita
propriedade, já mostrou que, hoje, o Diário Oﬁcial da
União traz a prorrogação, por seis meses, da vigência
desse decreto-lei – que agora leva o nº 7.497 e que
trata exatamente de ampliar, por seis meses, a vigência do decreto que trata das questões de recuperação
das reservas, das multas aplicadas a desmatamentos
e também das questões ambientais.
Isso porque o Senado começa, agora, o debate
em torno do Código Florestal, que será matéria pertinente. Penso que esse prazo dado seja suﬁciente para
que cumpramos aqui a nossa tarefa.
Como falava agora há pouco com o Senador Rodrigo Rollemberg, que preside da Comissão de Meio
Ambiente, o clima, até este momento, é de grande diálogo entre os relatores e entre as partes envolvidas nessa
matéria tão importante para o interesse nacional.
Nós temos, sim, condições de construir uma
solução que corresponda às expectativas não só dos
produtores, mas também dos ambientalistas, porque
essa é uma matéria de interesse nacional.
Queria, portanto, dizer que o Governo agiu corretamente em relação a essa providência tomada. Aliás, o Líder do Governo nesta Casa, Romero Jucá, já
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havia manifestado a disposição do Governo de fazer
essa prorrogação, que saiu hoje publicada no Diário
Oﬁcial.
Mas, Sr. Presidente, o Plenário desta Casa realizou ontem, aliás, na quarta-feira, mais precisamente,
a última sessão de discussão em primeiro turno da
Proposta de Emenda à Constituição nº 11, deste ano
legislativo.
Essa emenda constitucional propõe modiﬁcações
no rito de tramitação das medidas provisórias do Congresso e é, provavelmente, a proposição legislativa
de maior relevância – de maior relevância, repito – na
pauta legislativa da Legislatura que começou no dia
1º de fevereiro.
Sou estreante nesta Casa e acompanho exatamente esse debate desde 1988, quando entrou em
vigor a Carta Magna brasileira. Esta é a discussão
permanente da questão relacionada ao equilíbrio entre os Poderes.
Essa relevância é justiﬁcada, Presidente, pela
modiﬁcação que ela propõe nas relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Talvez a própria
Presidenta Dilma Rousseff, ao escolher uma Senadora para o Gabinete Civil da Presidência da República,
já esteja sinalizando a intenção de estabelecer com
o Congresso Nacional uma relação respeitosa, equilibrada, civilizada e politicamente correta, por que não
dizer. Do jeito que estamos nos relacionando com o
Executivo não é bom para a democracia do País, porque
muitas das decisões não têm sido bem aceitas, como
foi o caso do Código Florestal, aprovado na Câmara
com 410 votos a favor, 63 votos contra e apenas uma
abstenção. A reação do Governo não foi adequada ao
respeito que esta Casa merece do Poder Executivo e
também do Poder Judiciário.
Desde a promulgação da Constituição de 1988,
como disse, Sr. Presidente, as medidas provisórias têm
sido um instrumento legislativo preferido de sucessivos governos, que objetivaram exercer preponderância
na agenda do Congresso Nacional, protagonizando
o processo decisório num modelo de relações onde
o Poder Executivo é legiferante e o Legislativo vê as
suas atribuições sendo limitadas à anuência ou não
das tais medidas provisórias.
A importância de revermos essa situação é tão
grande que a Proposta de Emenda à Constituição nº
11, de 2011, mereceu ter, como primeiro signatário,
ninguém mais, ninguém menos do que o Presidente
desta Casa e ex-Presidente da República à época da
feitura e confecção da Constituição de 1988, Senador José Sarney, e como Relator o ex-Presidente da
Câmara dos Deputados e ex-Governador, Senador
Aécio Neves.
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Isso signiﬁca que a PEC nº 11, deste ano, tem,
em sua redação, o conhecimento de parlamentares
que, juntos, reúnem a experiência de quem já esteve
no comando do Poder Executivo e das duas Casas do
Congresso Nacional. Ou seja, parlamentares que estão
ou já estiveram na presidência das instituições envolvidas na tramitação das medidas provisórias. E esses
dois líderes políticos hoje aqui no Congresso entendem
muito bem de governabilidade. Portanto, esse não deve
ser o argumento usado pelo Executivo para justiﬁcar
o uso e o abuso das medidas provisórias.
Um ex-Presidente desta Casa, Senador Garibaldi
Alves, teve a ousadia corajosa de devolver ao Poder
Executivo uma medida provisória exatamente por não
aceitar a imposição e a prevalência da autoridade do
Executivo sobre esta Casa.
Com muito prazer, concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, V. Exª aborda um tema para o
qual, de longa data, a gente vem aqui tentando encontrar uma saída, que é justamente a distorção no
uso das medidas provisórias. Todos nós sabemos que
o governante do País precisa, sim, em determinadas
situações, fazer funcionar logo uma medida que seja
urgente e relevante, como é o espírito da medida provisória, submetendo-a ao Congresso Nacional para
validá-la ou não. Mas, realmente, o que se tem visto
ao longo desse tempo é que as medidas provisórias
tornaram-se instrumentos completamente arbitrários,
antidemocráticos, porque vem uma medida provisória
que não é nem urgente, nem relevante, e ainda se
colocam uma série de penduricalhos, uma série de
emendas, sobre temas os mais diversos, que nada
têm a ver com o objeto da medida provisória, e ela é
aprovada. Eu acho que realmente temos de buscar um
diálogo, uma discussão. V. Exª coloca isso muito bem.
É o Presidente da Casa, um ex-Presidente da República quem encabeça... E deve ter esperado bastante
que as coisas andassem. Precisamos ter a conﬁança
de que a Presidente Dilma, apesar de estar começando e começando um governo em um momento de turbulência econômica, vai ser capaz de encontrar esse
meio-termo, que atenda evidentemente o espírito e o
objetivo da medida provisória, mas que não faça, digamos assim, a inibição – para não usar outra palavra
– da ação parlamentar na Câmara e no Senado, principalmente. Ela vem da Câmara praticamente com o
prazo vencido, e o Senado só tem de chancelar, muitas
vezes. Parabéns, portanto, pelo debate.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Mozarildo, sempre atento a essas
questões institucionais. Senador Mozarildo, eu que-
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ria lhe dizer que, quando jornalista, acompanhando
a confecção da Carta de 88, grande parte dela ainda
não regulamentada, ouvia muitas autoridades. E uma
dessas autoridades especialistas nas questões constitucionais, o ex-Ministro do Supremo e ex-titular do
gabinete civil Leitão de Abreu, do meu Estado, dizia
que, ao substituir o decreto-lei, que era um famigerado
entulho do regime autoritário, pela medida provisória,
um instrumento do regime parlamentarista, estava o
Congresso Nacional dando ao Presidente da República
um cheque em branco. A medida provisória, na verdade, é esse poder de força que faz com que o Executivo
imponha ao Congresso não só a sua maioria, mas a
sua vontade.
V. Exª fala aqui da grande distorção da medida
provisória. Eu fui Relatora de uma delas aqui e foi
aprovada com o apoio da oposição. E por que isso
aconteceu? Não pelo meu relatório muito singelo,
mas porque tratava de apenas um assunto. Isso a
torna mais palatável, mais aceitável pelos Parlamentares. Tratava-se apenas de doações humanitárias de
alimentos às nações necessitadas, por isso foi muito
mais fácil votar essa medida provisória em função
exatamente de dispor apenas sobre um tema. Não foi
o caso das duas medidas provisórias que foram, na
quarta-feira retrasada, derrubadas aqui por decurso
de prazo em função de uma ação inteligente da oposição. O Governo não pode reclamar disso, porque
o PT, quando estava na oposição, foi extremamente
habilidoso em fazer barulho contra os Governos. Uma
dessas medidas tinha 54 itens dos mais desconexos
possíveis. Então V. Exª tem razão: o problema não é
o instrumento; é a forma como ele vem sendo usado,
sufocando o Congresso.
Com alegria, concedo um aparte ao Senador
Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Quero cumprimentar V. Exª, Senadora Ana Amélia. A
senhora traz uma preocupação justa, procedente e que
tem preocupado esta Casa. O Presidente Sarney tomou
a iniciativa de apresentar uma proposta de emenda à
Constituição que regulamenta o uso dessas medidas
provisórias e estabelece um prazo mínimo para que o
Senado possa avaliá-las. Realmente é extremamente
desconfortável receber medidas provisórias que tratam
de diversos temas complexos e diferentes, com prazo
para serem aprovadas de 24 horas, 48 horas. Para o
fortalecimento da instituição Senado Federal e Congresso Nacional, o que é bom para o País, é muito importante que a Casa, com muita serenidade e com muito
equilíbrio, possa discutir e apresentar uma proposta
que regulamente de forma mais adequada o uso e a
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tramitação das medidas provisórias. Parabenizo V. Exª
por sua preocupação e pelo seu pronunciamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeçolhe muito, Senador Rodrigo Rollemberg. O caro colega
tem, como nós, uma grande preocupação institucional
nesta relação de equilíbrio e de harmonia entre os Poderes. Não é o objetivo desta Casa, tenho certeza, dos
Senadores, Senador Jayme Campos, de querer limitar
e criar problemas à governabilidade.
Trata-se, sim, como disse o Senador Mozarildo e
ratiﬁcado por V. Exª, de querer estabelecer uma relação
mais adequada no conteúdo das medidas provisórias.
E aí cabe ao Poder Executivo exatamente a sabedoria de entender que o que nós estamos pretendendo
aqui não é inviabilizar a ação do Poder Executivo, mas
torná-la uma ação de equilíbrio, para que a democracia
do nosso País não ﬁque desequilibrada.
Aliás, na proposta original, as emendas nas comissões e no plenário e o substitutivo apresentado pelo relator
na Comissão de Constituição e Justiça inserem modiﬁcações que podem divergir quanto à dose, mas não quanto
ao conteúdo das mudanças que precisam ser implementadas, como foi ratiﬁcado aqui até pelos dois apartes.
A primeira das modiﬁcações diz respeito a mudanças no prazo de tramitação das medidas provisórias, como bem salientaram os Senadores Mozarildo
e Rollemberg.
Independentemente de qual seja o número de
dias que a MP tramite na Câmara ou no Senado, Senador Rodrigo Rollemberg, é imprescindível que não
ocorram mais votações como as que vêm acontecendo nos últimos anos, sem que os Senadores tenham
tempo suﬁciente para estudar, avaliar e discutir as
medidas com a atenção que proposições dessa magnitude ensejam.
É inconcebível que esta Casa continue a deliberar sobre matérias de tamanha importância em apenas
uma ou duas sessões, pelo fato de que sua chegada
aconteça há dois ou três dias do ﬁm do seu prazo de
vigência, provocando o sobrestamento da pauta e interferindo na rotina dos trabalhos do Senado Federal,
como aconteceu também em relação à Câmara.
Outro fator, Senadores, Sr. Presidente, nossos
telespectadores, que, aliado ao curto prazo da discussão, tem contribuído para que as votações das medidas
provisórias ocorram em um ambiente de desconhecimento e desinformação é relativo ao seu conteúdo,
como foi abordado aqui. O Governo tem editado medidas provisórias extensas, complexas e com conteúdo
muito diversiﬁcado, que diﬁcultam a compreensão de
cidadãos e dos próprios parlamentares, e levantam
suspeição quanto à relevância e urgência, como foi
bem lembrado pelo Senador Mozarildo.

JUNHO 2011

Junho de 2011

As modiﬁcações que serão implementadas por
esta Casa, nas regras de edição e tramitação das
MPs, precisam criar obstáculos à edição de medidas
que tratem de mais de um assunto, fazendo com que
elas tenham “homogeneidade temática”.
Isso seria uma providência extremamente fácil,
adequada e não causaria ao Governo nenhum tipo
de problema, bastaria ter essa compreensão de que
é fácil, sim, usar o instrumento para assegurar a governabilidade.
Muitas medidas provisórias, Sr. Presidente, chegam a esta Casa como verdadeiros frankensteins legislativos, como já foi ilustrado aqui nesta tribuna por
vários Senadores. São frankensteins legislativos, pois
em seus textos são encontradas matérias diversas, que
não possuem relação entre si. Numa delas aqui, havia
54 artigos de matérias diferentes e desconexas.
Entre os temas, é preciso também que se criem
regras que imponham limite ao conteúdo das medidas
provisórias, para que seus efeitos, que são imediatos,
possam ser revertidos, caso seja esse o entendimento do Legislativo. Atualmente, as medidas provisórias
são utilizadas para criar cargos, empresas, ministérios
e outros órgãos públicos, uma atitude absolutamente
desnecessária, numa provocação, eu diria até, à competência do Congresso Nacional.
Muitas vezes, quando o Congresso Nacional termina a análise de uma medida provisória, ela já produziu efeitos, muitas vezes irreversíveis, oferecendo
riscos ao sistema jurídico e orçamentário brasileiro. As
medidas provisórias que criam ministérios e secretarias
são um exemplo: durante sua tramitação, a estrutura
dos ministérios ou secretarias é montada, diretores são
nomeados, funcionários são contratados, dívidas são
contraídas, projetos são iniciados, e tudo isso sem a
anuência do Poder Legislativo.
E é por isso e por esse motivo especial, entre as
modiﬁcações que devem ser feitas no rito de edição e
tramitação das medidas provisórias, a mais urgente, sem
dúvida, é a criação de uma comissão permanente do
Congresso Nacional que se dedique a avaliar os conceitos de urgência e relevância das medidas para que...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presidente, já estou indo para a conclusão: somente após
essa análise, as medidas provisórias passem a ter
vigência de lei.
Somente com a criação e o efetivo funcionamento
de uma comissão de admissão das medidas provisórias,
o Poder Legislativo irá impedir a edição indiscriminada
desse instrumento pelo Poder Executivo.
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Impedindo a edição indiscriminada de MPs, o Legislativo estará reaﬁrmando sua independência constitucional, prevista no art. 2º, que determina que os
Poderes da União sejam independentes e harmônicos
entre si. Estará, também, tomando para si o controle
da agenda legislativa do Congresso Nacional. Essa
agenda hoje está, Sr. Presidente, nas mãos do Poder
Executivo.
Pela primeira vez, desde a última reforma feita na tramitação das medidas provisórias através da
Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de
2001, o Brasil reúne as condições para resolver esse
grave problema institucional da democracia brasileira.
Primeiro, porque o Governo Federal, em especial a
Presidenta Dilma Rousseff, vem empreendendo esforços para melhorar as relações entre os Poderes. O
principal indicador dessa intenção nos foi dado esta
semana, com o convite à nossa Colega, a Senadora
Gleisi Hoffmann, para ocupar um dos principais postos
da República, o comando da Casa Civil da Presidência
da República. Segundo, porque o Congresso Nacional
tem dado demonstrações de que já não aceita mais
a imposição de vontades por parte do Governo. Isso
ﬁcou evidenciado na votação do Código Florestal, na
Câmara, e na apreciação de medidas provisórias que
perderam o prazo de vigência aqui, no Senado.
Mas as condições para a modiﬁcação do rito das
MPs não seriam completas se não existisse o clamor
popular para essa reforma. Os cidadãos anseiam por
ter um Congresso Nacional forte, atuante, soberano e,
sobretudo, decisivo e com autoridade.
Cabe a nós Parlamentares responder à altura
das expectativas do povo brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Amélia,
que tem toda a razão: o rito já tinha que ser mudado,
há muito tempo, nesta Casa.
E o mais grave de tudo isso, Senador Mozarildo,
é que, na semana passada, quando aprovávamos aqui
uma medida provisória de R$26 bilhões, a ementa dizia o seguinte: R$26 bilhões para o Tribunal Superior
do Trabalho. Na verdade, eram apenas R$15 mil para
pagar um precatório. Os demais vinte e seis bilhões,
cento e tantos milhões não eram para o Tribunal Superior do Trabalho. Dá-se a entender que era até fraude
que estavam praticando, tentando enganar-nos. Quer
dizer, os Senadores, quando pegaram aqui e viram
R$26 bilhões, a maioria absoluta achava que o maior
percentual era destinado para o Tribunal Superior, e
não era!
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Então, acho que temos que mudar urgentemente. Acho que todos os Senadores concordam aqui, da
base aliada ou não, porque, na verdade, nós passamos a ser aqui um verdadeiro cartório, apenas carimbadores de medida provisória. Não se debate nenhum
projeto de lei, de fato, como é o desejo de todos nós
Senadores.
De forma que V. Exª fala num momento oportuno.
Todos nós concordamos, com certeza, com a mudança
do rito que esta Casa está propondo agora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – E aí cumprimentar a iniciativa do Presidente José Sarney e do
Senador Aécio Neves, que é o Relator da matéria.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exª.
Com a palavra o ilustre Senador Rodrigo Rollemberg, que muito bem representa aqui o Distrito Federal.
Com certeza, antevejo a S. Exª um futuro extraordinário
na política brasiliense. Vejo, na sua presença aqui e
diante do colégio eleitoral de Brasília, que será o nosso
futuro Governador do Distrito Federal!
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos,
por sua costumeira gentileza. Cumprimento as Srªs
Senadoras e os Srs. Senadores presentes.
Assumo a tribuna, na manhã desta sexta-feira,
Sr. Presidente, muito feliz porque, como brasileiro, ﬁco
absolutamente honrado quando vejo uma manchete
como esta, estampada no Correio Braziliense de ontem, na página de Ciência, que diz: “O Brasil ensina o
mundo a plantar e preservar”.
É extremamente relevante essa manchete, especialmente no momento em que debatemos o Código
Florestal, a revisão do Código Florestal Brasileiro. E
tenho dito reiteradas vezes, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que o nosso desaﬁo, ao formular esse Código Florestal, é permitir que o Brasil continue sendo
e seja cada vez mais não só uma potência na produção de alimentos, na produção de agroenergia, mas
também uma potência ambiental, sabendo utilizar com
inteligência toda a sua biodiversidade.
Peço licença a V. Exª para ler o início desta matéria e pedir o registro dela matéria nos Anais da Casa.
Mas eu gostaria de ler o início para depois comentar.
O título é “Brasil ensina o mundo a plantar e preservar” e diz:
Um estudo divulgado ontem, em Bonn,
na Alemanha, durante a última etapa de negociações preparatórias para a Conferência
das Partes das Nações Unidas para Mudan-
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ças Climáticas, a COP17, cita o Brasil como
exemplo de sucesso na produção de alimentos,
por mostrar que é possível ter uma agricultura que não impacte as ﬂorestas e ajude na
emissão de gases do efeito estufa. A análise,
realizada pelo Programa de Pesquisa sobre
Mudanças Climáticas, Agricultura e Segurança alimentar(CCAFS, na sigla em inglês), revela que o país pode oferecer modelos para
impulsionar a produção agrícola e diminuir o
desmatamento. Tal modelo é baseado no uso
de metodologias e tecnologias desenvolvidas
pela Embrapa, desde a década de 1970.
A pesquisa, coordenada por Grabrielle
Kissinger, diretora da Lexema Consultoria Ambiental, do Canadá, analisou as propostas de
ações para Reduções das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+)
de 20 países em desenvolvimento de África
,Ásia e América Latina.
Apesar de o Brasil não fazer parte da
análise, foi citado como caso de sucesso por
ter aumentado sua produção agrícola e, ao
mesmo tempo, ter reduzido o desmatamento
no período de 2009 e 2010.
É importante ressaltar o compromisso que todos
nós brasileiros devemos ter em garantir a permanência
dessa tendência de redução do desmatamento. E, importante ressaltar, eu conversava com o Senador Blairo
Maggi sobre isto esta semana, sobre o diferencial de
competitividade dos produtos agrícolas brasileiros em
função da sustentabilidade ambiental.
É claro que o mercado mundial cada vez mais
exigirá produtos de qualidade que, na sua origem, tenham responsabilidade ambiental, tenham responsabilidade social.
Esta matéria cita especiﬁcamente duas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa nos últimos anos e
que permitiram que o Brasil tivesse essa agricultura
reconhecida como a mais sustentável do mundo neste momento. E, nós, na votação do Código Florestal,
temos que ter esse cuidado, de continuarmos mantendo esse título, com uma distância cada vez maior
em relação a outros países, com a agricultura mais
sustentável do mundo.
A matéria se refere a duas tecnologias, Senador
Jayme Campos: ao plantio direto e à integração lavoura, pecuária e silvicultura. Em relação a integração
lavoura, pecuária e silvicultura, quero registrar que a
primeira vez que ouvi essa expressão foi do Ministro
Alysson Paulinelli, quando tive a honra de presidir o
Fundo Setorial do Agronegócio, vinculado ao Ministério
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da Ciência e Tecnologia, na gestão do então Ministro
Eduardo Campos.
Naquela ocasião, o Ministro Alysson Paulinelli,
com entusiasmo que lhe é peculiar, relatava-nos, a
mim e ao Dr. Sílvio Crestana – à época pesquisador
que representava a comunidade cientíﬁca no Fundo
Setorial do Agronegócio e que posteriormente veio a
ser um grande presidente da Embrapa – a revolução
que seria feita no campo brasileiro, na área rural brasileira em função dessa tecnologia de integração lavoura, pecuária e silvicultura.
Naquela ocasião, inclusive, aprovamos recursos
para a Embrapa aprofundar essa tecnologia e difundila por todo o País.
E eu sou autor de um projeto, como Deputado,
aprovado na Câmara, aprovado no Senado, retornou,
já estão aprovadas as emendas na Comissão de Agricultura da Câmara, só falta para ir à sanção presidencial ser apreciado pela Comissão de Constituição e
Justiça, da Câmara dos Deputados, mas que cria incentivos econômicos para os produtores que utilizam
essa tecnologia revolucionária de integração lavoura,
pecuária e silvicultura. Isso nada mais é do que otimizar a utilização de uma mesma área agrícola com
duas ou três atividades; atividades de agricultura, de
pecuária e de plantio de ﬂorestas, o que vai trazer um
grande benefício.
Tenho dito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que é por meio do desenvolvimento dessas novas tecnologias, otimizando-se a utilização do espaço agrícola, que vamos poder aumentar nossa produção, nossa
produtividade, sem precisar avançar sobre novas áreas
de ﬂoresta, sobre novas áreas de cerrado, preservando
essa imensa biodiversidade que temos para uma utilização mais inteligente, para uma utilização estratégica,
para uma utilização que transforme isso em riqueza,
que transforme em renda e que possa ser distribuída
para o conjunto da população brasileira.
Em relação ao plantio direto do solo, prática já
bastante disseminada no Brasil – mas que precisa ser
mais disseminada para o uso, sobretudo, dos pequenos agricultores, inclusive com o desenvolvimento de
equipamentos, de maquinários, para o pequeno agricultor poder utilizar também as técnicas de plantio direto
na sua propriedade –, recentemente, numa conversa
com pesquisadores da Embrapa, ouvi uma frase que
me chamou muita atenção. O pesquisador disse que o
maior patrimônio de um país é o seu solo. É ali que estão suas riquezas e, claro, sua água. E o plantio direto,
além de permitir uma redução bastante signiﬁcativa das
emissões de monóxido de carbono, também protege
o solo, evita erosão, evita assoreamento e, portanto,
é um manejo muito mais adequado.
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Tenho conversado muito com a Ministra do Meio
Ambiente, no sentido desse esforço de entendimento
que estamos fazendo na avaliação do Código Florestal, sempre em conjunto com o Senador Acir Gurgacz,
Presidente da Comissão de Agricultura, que tem desempenhado papel fundamental, com sua capacidade
de diálogo, com a sua liderança; também com os dois
Relatores, Senador Luiz Henrique e Senador Jorge
Viana, dois Senadores experientes, dois ex-Governadores, e entendo que uma das nossas preocupações,
na abordagem da revisão do Código Florestal, é a
construção de instrumentos econômicos que incentivem a preservação.
Acho que, ainda que tenhamos algumas limitações em relação a esse projeto, em função de ele ser de
iniciativa do Legislativo – e, se os instrumentos econômicos forem detalhados e signiﬁcarem despesas para o
Governo, eles precisam ser de iniciativa do Poder Executivo –, mas, nesse entendimento em torno da revisão
do Código Florestal, deveríamos construir também um
entendimento sobre instrumentos econômicos, Senador Gim, que possam incentivar a preservação, ainda
que como sugestões para que sejam encaminhadas
pelo Governo na forma de projeto de lei.
Tenho conversado com especialistas sobre isso;
conversei recentemente com Celso Manzatto, pesquisador da Embrapa, sobre a necessidade – e é isso o
que diz o projeto de lei que está para ser deﬁnitivamente aprovado na Câmara dos Deputados, Senador
Jayme Campos – de, por exemplo, no crédito agrícola:
no meu entendimento, o produtor rural que desenvolve boas práticas agrícolas, práticas que reduzem as
emissões de gases de efeito estufa, que protegem o
solo, que protegem a água, ele deve ter um ﬁnanciamento em condições melhores do que o produtor que
planta em modelos tradicionais ou que não tem essa
preocupação tão grande com a questão da preservação
ambiental. Esse será um instrumento extremamente
eﬁciente, extremamente eﬁcaz, para que tenhamos a
proteção do solo, a proteção das áreas de preservação permanente, a proteção das nossas águas e dos
nossos rios.
Esse é um debate que precisa ser feito. É muito
importante que, agora, com o tempo que o Senado
ganhou para fazer esse debate, de seis meses, em
função do adiamento do decreto – que foi uma reivindicação desta Casa para que, num ambiente de
tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio, ouvindo
a comunidade cientíﬁca, ouvindo o Ipea, ouvindo o
SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, ouvindo os
produtores rurais, com toda sua experiência de vida
no meio rural, ouvindo as organizações ambientalistas,
ouvindo procuradores, juízes, magistrados, para que
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não haja dúvida nenhuma em relação aos preceitos
legais, à clareza dos preceitos legais –, nós possamos construir um Código Florestal que faça com que
manchetes como a do Correio Braziliense possam se
repetir; não apenas no Correio Braziliense, mas nos
jornais de todo o Brasil e de todo o mundo, dando conta
dessa aliança entre uma agricultura sustentável, uma
agricultura extremamente produtiva e aliada à preservação do meio ambiente.
E quero dizer também que devemos aproveitar
toda essa mobilização a que estamos assistindo de todo
o País, em torno desse debate da revisão do Código
Florestal, para garantirmos avanços nesse caminho
de agricultura extremamente sustentável.
O Brasil precisa voltar a fazer mapas de solos. Há
muitos anos que deixamos de fazer com regularidade
mapas de solos, que permitiriam identiﬁcar quais são
as culturas mais adaptadas ou mais propícias a cada
região do País; eles nos indicariam os caminhos mais
cientíﬁcos, mais corretos nas áreas de preservação
permanente. Portanto, essa questão deve ser uma
preocupação do conjunto dos Senadores, especialmente dos da Comissão de Agricultura e da Comissão
de Meio Ambiente.
Uma outra questão importante é o zoneamento.
O Brasil precisa ter um zoneamento nacional, como
todos os Estados precisam ter seus zoneamentos detalhados, indicando quais são as atividades econômicas,
as atividades produtivas mais propícias em cada local,
em cada região, porque isso, além de garantir aumento
da produtividade, também vai garantir menor impacto
ambiental em relação às atividades produtivas.
Devemos também enveredar por outros caminhos
que apenas timidamente o Brasil trilhou até este momento. Com toda essa agricultura, que é a agricultura
tropical mais avançada do mundo, mais produtiva do
mundo, ainda temos uma imensa dependência em relação aos nossos insumos agrícolas, especialmente à
fórmula NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E o Brasil
precisa enveredar no caminho do desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico, na construção de insumos biológicos para nossa agricultura. Hoje, cada vez mais,
com essas preocupações de saúde pública, vão-nos
exigir alimentos de qualidade, alimentos sem resíduos químicos e, portanto, é muito importante investir na
pesquisa desses insumos biológicos. Só para dar um
exemplo – se aqui, neste plenário, estivesse algum
grande plantador de soja, como o Senador Blairo Maggi, S. Exª poderia atestar o que vou dizer –, houve
uma descoberta, recentemente, de dezenas de anos,
que revolucionou a agricultura brasileira: a invenção
da pesquisadora Johanna Döbereiner de uma bactéria
que capta o nitrogênio da atmosfera e o incorpora ao
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solo. Isso reduziu muito a dependência, especialmente
na soja, da utilização de nitrogênio importado, o que
fez com que a soja brasileira aumentasse muito a sua
produtividade a um custo muito menor e ganhasse
muitos mercados com isso.
Quando eu estava na Presidência do Fundo Setorial do Agronegócio, iniciamos o ﬁnanciamento de pesquisas para o desenvolvimento dessa mesma bactéria,
que ﬁxa nitrogênio no solo, para as gramíneas. Tenho
notícia da Embrapa de que essas pesquisas vão muito
bem. Isso poderá produzir uma verdadeira revolução
na produção de etanol e de açúcar no Brasil, porque
isso também reduziria muito o custo de produção da
cana-de-açúcar no País,, Senador Mozarildo, se se
eliminar a necessidade de utilização de nitrogênio
químico comprado.
Essa matéria é muito importante até por uma
questão de segurança alimentar, para que o Brasil
não ﬁque dependente, na sua agricultura, de insumos
importados de outros países. Daí a necessidade de
investirmos muito nesse tipo de pesquisa.
Essa é uma agenda que precisamos construir,
aproveitando este momento absolutamente propício em
que o Brasil está inteiramente mobilizado no debate,
na discussão do novo Código Florestal e de algumas
medidas que poderão vir junto com o texto do Código
Florestal; outras podem ser oferecidas ao Governo
como sugestão de políticas públicas; e outras podem
se transformar em projetos de lei a partir da ação do
Senado Federal. Mas não podemos, Senador Mozarildo, restringir a ação do Senado Federal a apenas uma
revisão do Código Florestal, apenas para regularizar
o uso e a ocupação do solo neste momento. Temos
que pensar adiante, em quais são os instrumentos que
precisamos desenvolver, que precisamos criar, que precisamos descobrir na agricultura brasileira para que,
efetivamente, deem uma contribuição importante na
nossa transição para uma economia verde.
Ouço, com muita alegria, o Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Rollemberg, já tive oportunidade de apartear o
Senador Acir sobre o mesmo tema e ﬁco feliz de ver
que, embora haja muitas visões diferentes sobre o
mesmo tema, elas parecem conﬂuir para um resultado
ﬁnal que atenda, como disse V. Exª, ao se referir ao
artigo do Correio Braziliense, à necessidade do Brasil,
já que não temos nenhuma dívida, vamos dizer, em
relação aos países desenvolvidos que querem nos
impor certos comportamentos. Quero só dizer que já
estou gostando do debate prévio do tema, dos discursos. Vejo que não há aquela dicotomia radical que,
lamentavelmente, em determinado momento, aconteceu com esse tema. Espero que possamos, realmente,
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produzir, aﬁnal de contas, um Código Florestal – não
sei se esse seria o nome adequado, pois, como disse V. Exª, é muito mais um marco regulatório sobre o
uso das terras. Acho que temos, realmente, de priorizar – vou repetir – o ser humano, para que possamos
ter pessoas nas regiões interessadas em preservar o
meio ambiente e utilizá-lo adequadamente. Portanto,
parabéns pela abordagem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Mozarildo. Quero registrar, mais uma vez, minha conﬁança no entendimento
nesta Casa, para que possamos construir um Código
Florestal moderno e que tenha os olhos voltados não
apenas para a situação atual, para a regularização da
situação atual, mas também para o futuro.
Ouço, com alegria, o Senador Gim.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg, nosso Colega de
Bancada, de quem sempre seguimos as orientações,
assim como seguimos o nosso Cristovam Buarque.
É um tema muito interessante. Primeiro, por trazer
a discussão para o Senado com calma, com tempo
suﬁciente para debater, e não apenas homologar ou
deixar de homologar o que a Câmara fez. Nesse sentido, assinamos, nesta semana – o Líder Romero Jucá
deve ter encaminhado à Senhora Presidente da República, assinado por todos os Líderes –, documento
pedindo para renovar aquele prazo para que ninguém
seja multado...
(Interrupção do som.)
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – ... e o Senado
possa ganhar, no mínimo, quatro ou cinco meses para
aprofundar todas as discussões, todos esses pontos de
vista. Também lembro, como o senhor colocou muito
bem, que o momento mundial é muito bom para que
possamos discutir. O momento nacional é muito bom,
assim como o momento mundial. Por quê? Porque,
hoje, o mundo todo começa a enxergar que a solução
de comida para o mundo é o Brasil, que ela passa
pelo Brasil. Já escutei vários especialistas dizerem que
temos quinhentos ou seiscentos mil hectares de pastagens que podem ser reaproveitadas, de terras que
podem ser reaproveitadas. Então, é uma discussão
que o Brasil todo vai acompanhar. Por quê? Porque,
hoje, a exemplo do que está acontecendo com a carne no mundo, área em que o Brasil lidera e em que é
um grande player, o mesmo acontecerá com a comida para o mundo. É muito importante o País se ﬁrmar
nisso, não só através de commodities, mas, realmente,
distribuindo comida para o mundo todo. Por quê? Porque nossas terras são férteis. Para isso, não precisa
desmatar mais nada, fazer mais nada. Concordo com
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esse posicionamento, mas a gente tem de avaliar isso
com muita calma, com muita cautela e ter prazo para
discutir, para que todos, não só a Câmara, não só o
Senado, não só o Governo, mas todos os brasileiros
possam ter consciência do que é melhor para o nosso
País. Foi muito bom levantar esse tema. Quero dizer
que esse vai ser um tema que vamos discutir com profundidade nesses próximos meses.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Agradeço, Senador Gim, pela sua contribuição
para este debate.
Ouço, com alegria, o nosso outro representante
do Distrito Federal, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Rodrigo Rollemberg, quero apenas reaﬁrmar
o que falei há pouco, quando, sobre o mesmo assunto,
fazia seu discurso o Senador Acir: o Brasil inteiro está
olhando o que vai acontecer na discussão e na aprovação ﬁnal da última versão do Código Florestal. Não
podemos, em absoluto, cair na voracidade dos negócios que destroem a natureza, inviabilizando o futuro,
em troca de um lucro alto neste ano e no próximo. Não
podemos. Também não podemos cair no excesso de
um conservacionismo que não coloque o ser humano, o
pequeno produtor, sobretudo, como sujeito do processo.
Nós esperamos que esta Comissão – e a Comissão
que o senhor preside tem um papel fundamental – seja
capaz de encontrar um caminho, um caminho a favor
do Brasil e não a favor dessa divisão que se criou e
que está ﬁcando ao nível do maniqueísmo, em que um
não discute a posição do outro e, pior, um não ouve a
posição do outro. Que a gente ponha o Brasil à frente dos interesses e das posições que nós temos. Eu
espero, sim, que o Senado mude, porque o que veio
da Câmara é um desastre, em muitos aspectos, para
a natureza brasileira, mas que a gente mude levando
em conta o pequeno produtor, levando em conta as
possibilidades de casarmos, de termos uma harmonia
entre produtor e conservador, até porque, em longo
prazo, o produtor que não conserva é o produtor que
não terá terra com qualidade para produzir.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam. É sempre
uma alegria poder ouvi-lo.
Recentemente, Senador Gim e Senador Cristovam, visitando a Agrobrasília, no nosso Padf, região
extremamente produtiva no Distrito Federal, eu conversei com um grande produtor, um moderno produtor,
Verni Wehrmann, que trabalhou, inclusive, na elaboração da Lei de Cultivares há muitos anos.
Peço apenas mais dois minutos, Sr. Presidente.
Ele dizia que a questão mais importante na discussão desse Código Florestal era a de que, ao ﬁnal
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dele, qualquer pessoa que olhasse para o Brasil, para
o nosso sistema legal pudesse compreender que nós
temos a agricultura mais sustentável do mundo.
Aqui, no Distrito Federal – pouca gente sabe que
o Distrito Federal também tem uma área rural extremamente produtiva –, há dois exemplos disso. Um é a
propriedade de Verni Wehrmann, que, com essa visão
moderna, investiu muito em genética, a partir da Lei
de Cultivares. Ele tem 2,5 mil empregados, trabalhadores em sua propriedade e atua sempre com muita
responsabilidade social, com essa visão de que devemos construir um Código Florestal moderno e de que
há possibilidade de uma agricultura...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ... extremamente desenvolvida [fora do microfone], com preservação ambiental.
O outro exemplo – vocês conhecem – é uma propriedade que há no Distrito Federal e que trabalha com
orgânicos, uma atividade que vem crescendo muito. A
Fazenda Malunga, de propriedade de um Deputado
Distrital do PSB do Distrito Federal, Joe Valle, tem produção de verduras e de outros produtos, como queijos,
todos orgânicos e certiﬁcados. Nessa propriedade, de
100 hectares, há 150 empregados. Esse é um modelo
que o Brasil precisa adotar.
Veja bem, Senador Gim: são 150 empregados
numa propriedade de 100 hectares. Se houver 100
propriedades como essa, serão 15 mil empregos, uma
quantidade extremamente importante. E, se aliarmos
essa produção agrícola à merenda escolar, às compras
governamentais, poderemos estimular uma atividade
extremamente intensiva em trabalho e com uma responsabilidade ambiental bastante positiva, ao mesmo
tempo produzindo e preservando o meio ambiente.
Portanto, agradeço a V. Exª, Senador Jayme Campos, pela oportunidade de fazer este debate e pela
sua tolerância.
Quero reiterar – e o faço com muito entusiasmo
– a minha conﬁança em que o Senado saberá produzir um bom Código Florestal, mas, além disso, nós
continuaremos esse debate, criando instrumentos de
políticas públicas, instrumentos econômicos que valorizem a preservação e o uso sustentável da nossa
imensa e rica biodiversidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg pelo seu pronunciamento e por conhecer bem
a matéria.
Temos de discutir, talvez, no Congresso Nacional,
sobretudo no Senado, essa matéria.
Muitos colegas não têm uma informação precisa, Senador Rodrigo Rollemberg. Vou dar um exemplo
para V. Exª, só, com dados reais.
No Mato Grosso, particularmente, os módulos de
50 hectares até 400 hectares representam 50% dos
nossos pequenos produtores rurais; os de 400 hectares a 1.500 hectares representam algo em torno de
18%; acima disso, os de 1.500 a 2.000 hectares representam cerca de 15%, totalizando 87% de todo o
território mato-grossense.
A nossa preocupação, na verdade, é que se as
reservas das APP ﬁcarem, pelo que tenho ouvido falar
aqui, da forma que querem vamos inviabilizar não o
grande. Para o senhor ter uma noção, apenas 6% dos
grandes proprietários de Mato Grosso representam 87%
da sua produção. Entretanto, a minoria em termos de
hectares de terra vai ser a mais prejudicada.
Temos de ter essa visão. Vou trazer um estudo
muito bem feito para V. Exª, como Presidente da Comissão, para que tenha conhecimento, ou seja, para
que, realmente, debruce-se nesse documento e veja, de
fato, qual é a realidade do que vamos discutir aqui.
V. Exª foi muito pragmático e feliz ao dizer que
temos de buscar instrumentos econômicos para preservar. É verdade. O Brasil não tem nenhum instrumento, nenhuma ferramenta para incentivar o cidadão
a preservar. Ele leva o cidadão à clandestinidade, ele
leva o cara para o submundo da prática da destruição,
da voracidade.
Vi, ontem, o nosso Vice-Presidente do Banco do
Brasil, ex-Senador Osmar Dias, com dados bastante
signiﬁcativos. O Brasil, hoje, produz 160 milhões de toneladas. A China, Senador Cristovam Buarque, só em
termos de arroz, produz 250 milhões de toneladas. A
China, em termos de arroz, produz mais que nós em
termos de soja, arroz, milho, algodão, etc.
Precisamos avançar. Não precisamos derrubar
mais nem uma árvore, Senador Rodrigo. Mato Grosso,
por exemplo, tem de 25 a 26 milhões de hectares de
terra degradados. Precisamos apenas recuperá-los.
O Governo precisa oferecer alguma linha de crédito, ou seja, quando V. Exª disse – e vi que conhece um
pouco a matéria – que temos de dar incentivo àqueles
que preservam, é verdade. E não tem outra formatação
a não ser compatibilizarmos a agricultura e a pecuária,
para viabilizarmos a melhoria das nossas terras.
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Mais da metade do território nacional que produz
está degradado. Quer dizer, precisamos recuperar:
calcarear, fosfatar. Aí, sim, nós vamos triplicar a nossa
produção, sem dúvida alguma. O nosso rebanho bovino, que é algo em torno de 200 milhões, vai passar a
400 milhões, sem derrubar um pé de árvore.
Agora, o Governo tem de oferecer alguma coisa.
O que o Governo não pode é, como está agora nesses
últimos dias na Amazônia brasileira, com mais de 20
mil homens – da Força Nacional, da Polícia Federal,
do Exército, da Aeronáutica –, tratar aqueles coitados
e miseráveis, todos, de uma maneira geral, desde os
assentamentos, como se fossem bandidos. O Governo
levou milhões de brasileiros para os assentamentos e
não deu nenhum atendimento: ou seja, não tem escola, não tem transporte.
Sobrou dinheiro do Pronaf, Senador Cristovam:
R$16 bilhões do ano passado, e foram investidos apenas R$11 bilhões. Sabe por quê? Porque o próprio Governo não deu condições para o cidadão regularizar a
sua propriedade e ter esse acesso ao ﬁnanciamento.
Eu tinha de fazer algum esclarecimento, porque
estou muito envolvido nesse assunto e conheço a matéria profundamente.
Concedo, com muita honra, a palavra ao Senador
Cristovam Buarque. V. Exª tem 20 minutos pelo Regimento Interno do Senado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁco
feliz de ter aqui os outros dois Senadores pelo Distrito
Federal, porque vou fazer o que não costumei fazer
aqui ao longo desses oito anos: falar especiﬁcamente
do Governo do Distrito Federal.
Tenho pautado as minhas participações aqui –
e alguns até criticam – como Senador da República,
buscando rumos para o Brasil, que é o caminho de
encontrar bons rumos para o Distrito Federal. Mas, depois de quase seis meses, resolvi falar, provocado por
um discurso, ontem na Câmara, do Deputado Reguffe.
O Deputado Reguffe disse ontem que não dava para
julgar o governo com seis meses, e outras coisas.
Quanto às outras coisas, estou de acordo com
o Deputado.
Com essa, Senador Gim, eu não estou de acordo,
porque não dá para julgar um governo de seis meses
pelas obras, pelos resultados, mas dá para julgar um
governo em seis meses pelas intenções dele, pelas
propostas dele, pelas ideias dele, pelo entusiasmo que
ele é capaz de provocar na sociedade.
Lamentavelmente, depois de seis meses de Governo, nós não vemos esse entusiasmo, nós não ve-
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mos essas intenções diferentes, nós não vemos aquilo
que esperávamos.
Senador Mozarildo, o senhor talvez não tenha
acompanhado a eleição aqui, pela qual eu ﬁz uma
campanha muito forte. A campanha aqui tinha por lema:
Um Novo Caminho – o Senador Eurípedes Camargo
se lembra bem disso. Era um novo caminho, nós prometemos um novo caminho ao Distrito Federal. E nós
ganhamos a eleição com a mensagem de um novo
caminho. Tanto o Senador Gim como o Senador Rollemberg apoiaram isso comigo nas ruas.
Não vejo novo caminho.
Reguffe tem razão ao dizer que, em seis meses,
não dá para construir um novo caminho, mas, em seis
meses, dá para apontar o novo caminho. E nós não
vemos isso.
Nós esperávamos uma mudança de governo que
fosse absolutamente transparente e, apesar de eu não
ter qualquer razão para desconﬁar que o Governo atual
tenha qualquer corrupção, nenhum indício, hoje a cidade inteira está tomada de rumores nesse sentido. Há
rumores de que o Delegado Durval continua inﬂuenciando nas compras do Governo em alguns setores.
São rumores. A gente não vê um rebatimento desse
rumor e nem vê uma clareza de que isso é mentira.
Eu desejo, espero e até acredito que seja mentira e
que, se for verdade, acho que nem conta com o aval
do próprio Governador.
Nós esperávamos que, no lugar de um Governo
empreiteiro, como foram os outros, nós tivéssemos um
Governo empreendedor. É uma diferença radical: governo empreiteiro e governo empreendedor. O governo
empreiteiro é um governo empreendedor de obras; o
governo empreendedor é um governo de soluções para
os problemas sociais, fazendo obras quando necessárias para isso, mas as obras físicas, a construção civil
não é a base de um governo empreendedor, é a base
de governos empreiteiros.
Temos uma tradição no Brasil, de Distrito Federal, de governos empreiteiros. E tem uma lógica, Senador Gim. A lógica é que esta cidade, diferentemente
de todas as outras, começa por sua construção física.
Esta não é uma cidade que começou com pessoas aos
poucos a formando. Esta é uma cidade que saiu de um
papel. Não há outras. E do papel à realização, quem
faz? Os empreiteiros, com seus trabalhadores.
Só que nós já temos 50 anos. Está na hora de um
governo que seja menos empreiteiro e mais empreendedor para cuidar dos interesses do povo. A palavra
cuidar, nós a esperávamos, mas nós não a vemos. Não
vimos ainda, não é a solução do problema da saúde,
mas o encaminhamento deste problema. Até porque,
mais uma coisa que a gente esperava e que não acon-
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tece – Dr. Mozarildo, Senador médico, pode dar razão
ou não dependendo da visão –, aqui, provamos que
a saída para o problema de saúde não está em mais
hospitais, está na saúde chegando às casas das pessoas. Em seis meses dava para começar a sinalizar que
Saúde em Casa ou Saúde da Família – se não quiser
usar o nome do meu Governo – seria o caminho. Mas
não é o que a gente vê. O que a gente vê
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Cristovam, permita-me interromper o
seu brilhante pronunciamento um pouquinho, só para
registrar a presença, em nossas galerias, dos alunos
do Centro de Ensino Fundamental Pompílio Marques
de Souza, de Planaltina, Distrito Federal.
São muito bem-vindos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Fico muito feliz de falar não só para os velhos
Senadores, mas também jovens que nos assistem,
sobretudo sendo aqui do Distrito Federal a fala que
estou fazendo.
Então, esperávamos um governo de cuidar e não
um governo de construir. Eu votei em um doutor e tenho
como Governador um engenheiro. O Dr. Agnelo virou
engenheiro Agnelo. Ele se concentra na construção de
um estádio para abrir a Copa, na construção e abertura de novas vias e não no cuidado do doente que está
em casa e que não consegue sair ou se conseguir sair
vai entrar numa ﬁla de hospital.
Hospital é para um tipo de doença, restrito número
de doenças de um hospital. A maior parte das doenças é tratada fora dos hospitais. As classes médias e
altas vão para os consultórios médicos, não vão para
os hospitais, a não ser em caso de acidente ou de cirurgia. Por que é que povo, que não pode pagar um
consultório particular, corre para um hospital? Porque
hospital é público. Tinha de ter consultórios públicos,
como aquelas casinhas que, no meu Governo, a gente fez, alugou, aliás, colocamos médicos, enfermeiros
para atender o povo junto.
Nós esperávamos que o Governo Agnelo estivesse sinalizando para um novo tipo de saúde. As soluções
que ele está procurando são as velhas soluções. Eu
não reclamo de ele não haver solucionado, Senador
Rodrigo, porque demora, mas eu reclamo de ele não
ter sinalizado para um outro tipo de solução, uma solução simples, como eu disse na campanha, aprendendo
com o Gabeira, que propôs isso para o Rio de Janeiro,
quando disse: “Todo morador do Rio de Janeiro vai ter
direito a um chek-up uma vez por ano”.
Ele poderia estar fazendo isso. Um check-up,
por ano, custa menos do que ﬁnanciar o tratamento
de quem ﬁcou doente porque não soube antes que ia
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ter a doença. Não custaria muito. Nós esperávamos,
sim, mais cuidar e menos construir.
Nós esperávamos que o transporte público fosse
tratado diferentemente. E estamos vendo as mesmas
coisas de sempre: uma aliança de trabalhador rodoviário com empreiteiro para ter um aumento. Talvez seja
necessário, mas não está sinalizando uma mudança.
Qual mudança? A mudança de que a descentralização
pode ser mais eﬁciente do que o transporte; a solução de novas tecnologias, como o próprio Governador
Arruda sinalizou, dos Veículos Leves sobre Trilhos,
construídos em qualquer lugar, sem gastos públicos
inclusive. E aí, sim, o Governador Arruda fez de uma
maneira que eu não defenderia.
E aqui vem outra coisa que eu esperava. Enquanto estamos discutindo se aumenta ou não tarifa,
já deveríamos estar discutindo como implantar a tarifa
zero de ônibus nesta cidade. Porque não é impossível
tarifa zero, Senador Gim! Hoje, parte considerável do
custo é pago pelo Estado sob a forma de vale transporte, de tarifa zero, para PMs, para estudantes, para
deﬁcientes. Essa é uma parte considerável. O que falta
complementar para se ter tarifa zero não é muito. Já
pensou uma visão diferente? O Governo construir uma
empresa popular – eu a chamaria assim – para zelar
pelo transporte público, em que a tarifa seria zero, o
Governo diria quanto pode colocar para isso e essa
empresa, até uma empresa do ponto de vista de gerência, com o povo participando, como no orçamento
participativo do meu tempo, deﬁniria as tarifas. Tarifa
sendo deﬁnida pelo povo. Isso não é impossível. E o
povo não vai querer ônibus velho. E se para ter ônibus
novos for preciso pagar maiores tarifas, o povo é até
capaz de aceitar, mas não apenas para aumentar o
salário dos rodoviários e os lucros das empresas.
Eu quero dizer outra coisa que eu esperava e
não estou vendo: uma relação diferente entre o setor
público e privado. O Governo está com o viés da velha estatização para tudo. Morreu o tempo em que a
solução vinha pela estatização. A solução vem pela
publicização. E têm hospitais estatais que não são
públicos e pode ter um hospital com gestão privada
que seja público.
Eu tenho uma deﬁnição, Senador Gim, de hospital público de uma maneira muito diferente. Por aí se
diz: hospital público é aquele que é do Estado. Para
mim hospital público é onde não se tem ﬁla para entrar e não saímos de lá com doença e não tira dinheiro
do bolso. Agora, se a gestão, se a propriedade, se os
trabalhadores daquele hospital são dirigidos por uma
entidade privada, não é problema, desde que o governo pague, depois de uma licitação correta, depois de
uma ﬁscalização cuidadosa.

JUNHO 2011

Junho de 2011

Nem podemos exigir que os médicos deste País
que tenham vocação para donos de hospital façam
hospitais de caridade – não podemos exigir isso –, nem
podemos impedir que nossos pobres possam ir a um
hospital dito privado. Mas a gente não vê agora mesmo
o compromisso do governador de colocar creche para
todos? Está querendo fazer com creches estatais. Não
vai funcionar e vai demorar demais. Creche pública é
creche de igrejas, com qualidade, que a gente paga
com dinheiro público. É creche de uma mulher que tenha a sua creche, ou uma mulher crecheira, como se
chama, e que o governo paga, ﬁscalizando, tomando
cuidado, fazendo um vestibular para ver se aquela creche merece. Vão adiar e adiar e adiar e não vão fazer;
ou vão fazer e não vai funcionar bem.
Imagine uma greve de todas as creches de uma
cidade. Um desastre. Se elas forem público-privadas,
uma PPP, uma faz greve, mas a outra não faz. A gente
tem formas de conviver.
Nós esperávamos, sim, que a publicidade fosse
diferente. Eu não imaginava que o governo que nós
elegemos, com dois meses, ia colocar hospitais que
não construiu, porque não dava tempo. E aí o Reguffe tem toda razão. Agora, se o Deputado Reguffe tem
razão ao dizer que não dá para julgar um governo em
seis meses, por que é que dá para botar na publicidade que o governo fez um hospital novo?
Eu soube que até empresas de publicidade, no
começo, disseram que não se devia fazer essa publicidade, porque as pessoas não iam acreditar. E o
Governo insistiu em fazer essa publicidade. Por que o
governo repete a mesma coisa?
Eu esperava – e nós esperávamos – desapadrinhamento neste Governo, porque os governos anteriores tiveram a tradição de apadrinhamento de deputados, pessoalmente, e não de conversa com os
partidos aos quais ele pertence. E hoje a gente sabe
que secretários, administradores são nomeados por
apadrinhamento. É claro que poderia dizer compadrio
em vez de apadrinhamento, porque o deputado oferece
ao governador um apoio em troca de cargos. Confesso
que não esperava esse tipo de coisa.
Eu poderia, Sr. Presidente, fazer uma lista muito
maior do que eu esperava, do que eu esperava, do
que eu esperava...
Eu esperava que o Governador levasse adiante.
Eu não quero usar a palavra compromisso, porque
nunca exigi dele nada de compromisso durante a campanha, mas eu esperava que ele fosse adiante com as
falas dele para o povo de implantar o horário integral
por cidade. Não dá para ele implantar o horário integral
em todas as cidades do Distrito Federal nem em quatro
anos. Nem em quatro anos! Não só nos seis meses que
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o Deputado Reguffe usou, nem em quatro anos dá. Mas
já dava para estar implantando e para no ﬁm do ano
inaugurar em cidades como o Paranoá, em algumas
das cidades pequenas do Distrito Federal. Já dava! A
gente não vê isso. Já dava, sim, para o Programa de
Erradicação do Analfabetismo estar em marcha, e não
está. Eu esperava um governo diferente.
Eu poderia citar muitos outros “esperávamos”,
porque não era só quem fez a campanha, muitos outros esperávamos. E é nesse sentido que eu discordo
da maneira especíﬁca do Deputado Reguffe, mas concordo plenamente com o Deputado Reguffe quando ele
diz e defende que o PDT, que é o partido dele e meu,
deveríamos estar fora do Governo, independentes,
não ir para a oposição, por causa de responsabilidade
que temos com esse governo, mas estarmos olhando,
dando sugestões. Aliás, o Deputado Reguffe disse: não
quero cargo, quero que ouçam minhas ideias.
Eu queria que esse governo cumprisse aquilo
que o Deputado Reguffe fala, que ouvisse as nossas
sugestões, que ouvisse as nossas cobranças e que
ouvisse os nossos alertas, como o que estou fazendo agora.
Não vamos deixar de colaborar com o Governo.
Antes de ontem, tive o privilégio de assinar um convênio do Ministro do Trabalho com o Governador Agnelo
para investir R$2 milhões em um programa de formação de mão de obra, um curso proﬁssionalizante. Dois
milhões de uma emenda que eu coloquei. Eu coloquei
essa emenda, por isso fui convidado pelo Ministro Lupi.
Não fui pelo Governo, mas fui pelo Ministro Lupi. Estive
lá e assinei embaixo do Governador, como testemunha, nada mais.
Queremos continuar torcendo. Nós queremos
continuar ajudando. Não queremos absolutamente indicar nada, indicar ninguém. Agora, o que mais a gente
exige é o respeito ao eleitor, respeito aos não eleitores,
porque são brasilienses, e também respeito aos eleitos,
como dois que aqui estão, e não sei como estão sendo respeitados, Senador Rodrigo Rollenberg, Senador
Gim, eu também, e a bancada de Deputados. Nós exigimos respeito para eleitores, não eleitores brasilienses
e os eleitos. No mais, não precisa de nada, de cargo,
de favor, de nada, só de respeito. E dentro do respeito, obviamente, ser capaz de entender um discurso
como esse como um alerta e, ao mesmo tempo, como
porta-voz, porque eu não pedi licença a ninguém. Mas
o que estou dizendo, sinto que estou sendo porta-voz
da população do Distrito Federal, porque é isso que
ouço todos os dias na rodoviária quando ali vou, que
ouço nas feiras, que ouço em restaurantes, que ouço
entre amigos e não amigos, que ouço nas conversas.

Sábado 11

333

23097

O Governo prometeu um novo caminho, mas está no
velho caminho.
E para concluir, Senador Gim, deixarei para depois
do aparte que lhe concedo com muito prazer.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Muito obrigado,
Senador Cristovam. O senhor traz o tema, e a gente
tem que pedir desculpa à população do Brasil, mas estamos falando de Brasília de hoje, temos uma bancada
inteira, hoje, aqui no Senado. V. Exª que nos orienta, o
Senador Rodrigo Rollemberg e eu. Vou falar sobre cada
tema que o senhor colocou. Vamos começar por Brasília
cinquenta anos em obra, cinquenta anos construindo
uma cidade que é o sonho de todos os brasileiros, a
sala de estar de todos os brasileiros, uma cidade que
é motivo de orgulho para todos nós, onde juntamos
gente de norte a sul do País, e que é motivo de muito
orgulho. Uma cidade de gente ordeira, trabalhadeira
e que realmente merece, e merece de verdade, esse
novo caminho. Foi o caminho em que acreditamos,
do qual participamos efetivamente e aonde ajudamos
a chegar. Passaram os primeiros seis meses, um oitavo do Governo, e, realmente, o sentimento de rua,
o sentimento que escutamos é que está deixando a
desejar. Não começou a engrenar o Governo ainda,
o Governo não começou a agir. Não é no campo das
obras, como V. Exª falou, porque, no campo das obras,
Senador Cristovam, e o senhor participou efetivamente, e eu, na condição de líder do meu partido, o PTB,
e primeiro vice-líder do Governo tanto do Presidente
Lula quanto da Presidente Dilma, posso trazer alguns
dados que são impressionantes. É bom para que todos
os brasileiros e brasilienses vejam o balanço do que
foi trazido do Governo Federal para o Governo do Distrito Federal. Por exemplo, nós colocamos no Governo
Federal, no Distrito federal, de 2007 até 2010, dados
impressionantes, em execução e já executados R$10,5
bilhões no Distrito Federal. Quando V. Exª começou a
falar, pedi ao meu gabinete, todos os trechos, todas
as obras, tudo o que está em andamento, quer dizer,
o que está em andamento no Distrito Federal, do PAC
Federal, o que conseguimos colocar para o Distrito Federal. E, após 2010, no decorrer de 2011, 2012, 2013,
2014, tem mais R$3,2 bilhões. São números impressionantes, são dados impressionantes, por quê? Porque o Brasil todo reconhece a importância de Brasília,
que tem que estar realmente equipada: as rodovias
que dão acesso à cidade, o saneamento, controle de
velocidade, os estudos de manutenção, o aeroporto.
São vários investimentos, inclusive em acessibilidade,
são todos investimentos que o Governo Federal faz no
Distrito Federal. Então, para que isso? Por que ﬁzemos
tanto esforço para trazer tantos recursos para o Distrito Federal? Para que o Governador, o Governo local,
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tenha tempo de cuidar e não olhar, mas de cuidar da
população, da área da saúde. É impressionante. Para
V. Exª ter ideia, Senador Mozarildo, que é médico, a
saúde do Distrito Federal tem hoje à disposição, pelo
Fundo Constitucional, R$4,6 bilhões. Temos que realmente cuidar da saúde. Todos reclamam para a gente
que isso não está acontecendo, como V. Exª está colocando, como o Senador Rodrigo Rollemberg há pouco
me falou, não está acontecendo. E gostaríamos que
realmente acontecessem essas melhorias. Agora, no
campo da saúde, Senador Cristovam, para este ano,
em nível de orçamento, por luta da Bancada, como colocamos aqui, temos 60 equipes da saúde da família,
que V. Exª colocou, para ir à casa das pessoas. Já há
orçamento, recurso para isso, mas precisa realmente
de gestão. Por quê? Se V. Exª olhar aqui, cada equipe da saúde vai custar, e isso já está no orçamento,
R$400 mil para cada equipe. Temos aqui autorizada
meia dúzia de UPAs para Brazlândia, para Paranoá,
para Planaltina, para Santa Maria, para Sobradinho,
quer dizer, está tudo pronto para ser realizado, precisa de gestão. É isso que V. Exª está colocando. Se
eu colocar para V. Exª a ampliação dos setores, todo
o Distrito Federal está protegido por verbas federais.
O que precisamos? Precisamos de gestão, porque
não adianta ﬁcarmos nesse esforço, falando, pedindo a todos os Srs. Senadores, pedindo ao Congresso
Nacional, falando com o Governo Federal, para que
possamos colocar todos esses recursos no Distrito
Federal se as coisas não começam a acontecer. Mas
já se passaram seis meses, e é como V. Exª colocou.
Eu não vou discutir as inﬂuências que as outras pessoas podem ter no Governo. Escutamos isso no dia a
dia, é realidade o que escutamos. Pelo que torcemos
e acreditamos, mas não está acontecendo? No que
continuamos acreditando? Que vamos achar realmente
um novo caminho, porque, até agora – sou obrigado a
concordar com V. Exªs –, todos esses recursos colocados para obras... O Governo Federal vem fazendo a
parte dele, a bancada vem fazendo a parte dela. Tenho
a consciência tranquila de que venho fazendo a minha
parte, mas, quando a gente começa a colocar... Hoje
tenho um compromisso, vou almoçar na minha querida
e grande Taguatinga, vou à Ceilândia. Todas as vezes
em que lá estou, o que acontece? Estive recentemente
na Feira do Guará e ouvi das pessoas: “Gim, não está
acontecendo, o Governo não está reagindo, as coisas
não estão ﬂuindo”. O nosso querido Agnelo, que era
unanimidade, encontrou um clima hiperfavorável para
fazer as mudanças necessárias, mas está perdendo
a grande chance de dar uma primeira boa impressão
de gestão nos seis primeiros meses, essa é a verdade. Agora, cabe a nós chamá-lo para conversar e di-
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zer: “Vamos consertar, vamos procurar dar aquilo que
prometemos para todos”. Nós prometemos escola integral, prometemos creches, há uma série de coisas
que prometemos no período de campanha que não
estão sendo realizadas. Essa responsabilidade é dele
e é nossa. É a primeira vez que estamos falando disso
francamente – esperamos passarem seis meses para
nos posicionar –, mas sou obrigado a concordar com
V. Exª e com o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador Gim. Passo a palavra
ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Cristovam Buarque, como V. Exª disse, diferentemente do que costuma fazer quando assume a
tribuna – normalmente V. Exª trata de temas nacionais
–, V. Exª trata hoje do Distrito Federal. Nós enfrentamos
essa jornada juntos, eu, V. Exª e o Governador Agnelo.
É claro que somos todos responsáveis pela eleição do
Governador Agnelo. Quero aqui fazer algumas observações. Concordo que há, de parte da população, insatisfações, há uma expectativa não realizada em relação
a muitos pontos do Governo do Distrito Federal, mas é
importante também registrar para todos os que estão
nos ouvindo, nos vendo e nos assistindo que a situação encontrada pelo Governo do Distrito Federal, em
função de tudo o que aconteceu, lamentavelmente, em
Brasília nos últimos anos, é terra arrasada. O serviço
público no Distrito Federal é terra arrasada. Isso, de
certa forma, contribui para que o Governo não tenha
conseguido ainda construir uma agenda positiva. Mas
é claro que tudo tem limite, a população já não aceita
mais o argumento de que a situação estava deteriorada.
A população quer soluções para os seus problemas.
Eu entendo que o grande problema hoje no Governo
do Distrito Federal seja um problema de gestão, um
problema de excessiva concentração de poder, que
faz com que, por mais competente que a pessoa seja,
torne-se incapaz de dar curso a todas as questões que
estão colocadas no dia a dia da política, no dia a dia
da administração pública e que são agravadas pela
situação que o Distrito Federal vive. Estamos vivendo
algumas questões que precisam ser enfrentadas, inclusive pela bancada, conjuntamente com o Governo.
Por exemplo, essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar ilegais os incentivos dados a
algumas indústrias no Distrito Federal. Neste momento, essa decisão atinge poucas indústrias no Distrito
Federal, mas o seu efeito multiplicador e o seu efeito
simbólico podem fazer com que muitos empreendimentos que estão querendo vir ou que estão se instalando
no Distrito Federal possam mudar de opinião. Este era
um momento, no meu entendimento, de o Governador
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chamar a bancada do Senado, chamar a bancada de
Deputados Federais, e compartilhar as preocupações,
ouvir. Aqui temos pessoas muito experientes, como V.
Exª, que foi Governador, enfrentou problemas no governo, problemas políticos, problemas administrativos,
saiu-se bem, e que tem uma contribuição a dar. Então,
eu aproveito esta oportunidade para, publicamente,
colocar para o Governador Agnelo a necessidade de
ouvir as pessoas que querem ajudar. Vejo V. Exª, sei do
seu compromisso com o Distrito Federal, V. Exª sabe
do meu compromisso e do compromisso do Senador
Gim. Temos uma contribuição a dar, temos opiniões
para compartilhar. Eu sempre disse ao Governador
Agnelo que o meu maior desejo é poder olhar daqui a
quatro anos para o Distrito Federal e dizer que ajudei
a construir um Distrito Federal melhor, dizer que temos
mais qualidade de vida no Distrito Federal, dizer que o
Distrito Federal mudou o seu vetor de desenvolvimento e passou a ser um polo de inovação tecnológica,
que revolucionou a educação, revolucionou a saúde e
transformou-se num grande centro turístico nacional.
Nós estaremos sempre à disposição para colaborar
com o Distrito Federal, com a população do Distrito
Federal. Portanto, quero cumprimentá-lo por trazer à
discussão o Distrito Federal. Acho que devemos discutir mais o Distrito Federal. Ainda hoje trouxe essa
manchete do Correio Braziliense. Eu também estava
querendo abordar este tema: “Máﬁa do transporte usa
greve para elevar tarifa”.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– E quero dizer que terá o nosso apoio tudo o que o
Governador Agnelo ﬁzer para enfrentar esse cartel
do transporte coletivo no Distrito Federal, que humilha a nossa população no seu dia a dia, que oferece
condições péssimas. São ônibus velhos em intervalos
enormes, que só andam lotados e vivem quebrando,
fazendo com que a população do Distrito Federal perca grande parte do seu dia. Eu li nesse mesmo jornal,
ainda esta semana, que o Governo iria licitar 1,2 mil
novos ônibus. Entendo que nós devemos é abrir completamente o transporte coletivo do Distrito Federal,
licitar para que outras empresas do País todo possam
promover uma grande concorrência interna para que
a gente tenha transporte de melhor qualidade a preço
mais barato. Tudo o que for feito para enfrentar esses
cartéis que se instalaram no Distrito Federal nos últimos anos terá todo o meu apoio.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador.
Peço mais algum tempinho para dizer o seguinte.
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Senador Rodrigo, de fato, o Governo atual recebeu a casa desarrumada, mas nós, na campanha, não
prometemos arrumar casa, prometemos construir uma
casa nova, diferente. Essa foi a nossa proposta. Daria, até porque nunca o Distrito Federal recebeu tanto
dinheiro do Governo Federal. O Governo hoje recebe
mais de quatro vezes o que recebia quando eu fui
Governador. E mais: é obrigatória a transferência. No
meu tempo, era voluntária a transferência do Governo
Federal, não havia esse fundo constitucional.
E o que preocupa é que não estejam surgindo
as plantas dessa nova casa que seria o Distrito Federal daqui para frente, o novo caminho. Se a gente estivesse consertando a casa, mas apontando um novo
caminho, tudo bem. Temos paciência. O problema é
que a gente não está vendo o novo caminho.
Tomemos o caso do ônibus. Esse problema é fruto
da casa mal-arrumada, porque demorou-se muito tempo sem aumentar tarifa de ônibus, sem comprar ônibus
novos – a maneira de não aumentar tarifa foi não exigir
ônibus novos. É complicado arrumar esta casa!.
Mas por que não se trouxe outra proposta diferente para o transporte público? Por que já não ﬁzemos – e daria dado tempo – as licitações para novas
empresas? Por que não sinalizamos para uma relação
diferente, em que o usuário fosse ouvido, numa forma
de orçamento participativo, para saber qual é a tarifa e
se está disposto a sacriﬁcar a qualidade do ônibus em
troca de uma tarifa mais baixa? Não houve o novo. Era
preciso arrumar a casa, não há dúvida, mas era preciso
ter dado pistas de como seria a casa nova.
Para concluir, abordo dois pontos que o Senador
Rodrigo levantou. ´
Um é o da concentração do poder. Eu diria, Senador Rodrigo e Senador Gim, que temos dois fenômenos
no Governo: a concentração de poder exagerada em
um Secretário e a ausência de poder do Governador.
Estas duas coisas, quando se juntam, são uma tragédia:
uma superautoridade, que não foi eleita para aquele
cargo, foi nomeada, e a ausência de autoridade do chefe dele. E é o que eu ouço não na rua, mas dos outros
Secretários e dos outros que participam do Governo:
que há uma ausência, de um lado, e um superpoder,
de outro. Mas eu ainda acho que o problema fundamental não é de gestão: trata-se de deﬁnir a linha pela
qual queremos conduzir o Distrito Federal.
E quero concluir dizendo que Anápolis, em trinta
anos no máximo, vai roubar de Brasília a possibilidade de sermos uma cidade moderna. Não moderna na
arquitetura. Não, na arquitetura nós vamos continuar,
mas moderna na concepção de desenvolvimento. O
Governador Marconi Perillo, que não é do meu partido, que não tenho razão para defender, de quem não
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tenho procuração apesar de ter boa relação, está, de
fato, construindo uma concepção nova para o Estado de Goiás. Vai aproveitar o eixo Goiânia-Anápolis e
concentrar ali um grande centro industrial de alta tecnologia, enquanto concentra em Goiânia um grande
centro de saúde para atender os casos complicados
de doenças do Brasil inteiro.
Aí a gente vê linhas conduzindo para um futuro
diferente. Aqui a gente não vê linhas conduzindo para
o novo caminho, que foi nosso slogan – do Governador
Agnelo e nosso, porque eu participei e não vou dizer
que estava errado naquele momento, de jeito nenhum.
Eu estava ao lado dele, mas eu estou aqui cobrando.
Não me lamento de ter apoiado o Governador Agnelo. Longe de mim. Ele prestou um grande serviço ao
impedir que o Governador Roriz continuasse como
nosso Governador.
Eu não estou lamentando tê-lo eleito. Eu estou
cobrando dele o compromisso que ele vendeu ao povo
de que o Distrito Federal teria um novo caminho. E eu
avalizei essa ideia do novo caminho. Por isso, eu torço que o novo caminho dê certo, que o novo caminho,
primeiro, seja desenhado com clareza e, segundo,
seja construído. Eu torço e estou disposto a apoiar
também, Senador Rodrigo Rollemberg. Não tenha
dúvida. Eu preferia estar falando isso no ouvido dele
em vez de estar falando aqui, de público, mas não tive
chance até hoje. Até hoje não tive chance de falar no
ouvido dele...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– (Fora do microfone) Pediria um pouco mais de tempo.
E digo mais: ﬁque tranquilo porque não vou levar
nenhum nome para nenhum cargo, até porque, se me
pedir agora, eu já não indico. Não indicarei nenhum
cargo. Mas debater, discutir, sugerir, levar o que os 830
mil votos que me deram... Diziam-me na rua, continuam me dizendo, porque eu continuo indo.
Era isso, mas o Senador Gim Argello me pediu
mais um aparte. Tenho o maior prazer em conceder.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Cristovam Buarque, este tema é palpitante para quem é
de Brasília. Nós também não nos arrependemos de
ter ajudado o Governador Agnelo a chegar lá, mas
também, do mesmo jeito, como V. Exª, como o Senador Rodrigo Rollemberg, torcemos para que ele
comece, efetivamente, a fazer jus à função, ao cargo
de Governador e que possa, realmente, começar a
realizar todos aqueles compromissos de campanha.
Por quê? Eu tenho certeza de que a nossa parte nós
estamos fazendo aqui. Isso é muito importante. Agora,
o senhor falou há pouco – por isso, pedi um aparte –
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no que Anápolis está se transformando, em um novo
polo de desenvolvimento na área dos fármacos, das
farmácias, dos laboratórios, em nível de indústria de
automóveis. Nós queremos indústrias não poluentes
aqui. Nós começamos essa relação de fármacos. Por
quê? Por causa da geração de emprego e renda de
que tanto precisamos no Distrito Federal, emprego para
os nossos jovens. Mais de 80 entre faculdades e universidades no Distrito Federal, onde mais de seis mil
jovens são formados – o senhor sabe bem disso – a
cada semestre, e eles não têm onde trabalhar. Estão se
preparando, mas não têm onde trabalhar, porque não
temos as indústrias, principalmente as indústrias do
polo de fármacos, que deviam ser no Distrito Federal.
O que eu consegui agora? E é muito bom que se diga
isto para Brasília e para o Brasil. Consegui que o braço
da Norte-Sul – porque estava terminando em Anápolis
e de Anápolis seguindo para São Paulo – viesse para
o Distrito Federal, por meio de uma emenda colocada
no projeto de lei relatado pelo nobre Senador Valdir
Raupp, há um ano e meio, ou seja, que a ligação venha
até Brasília, e que encontre com a nossa ferrovia, no
Distrito Federal, que termina aqui, na rodoferroviária.
Ela liga até o porto do Espírito Santo e o porto de Santos. Por que é importante ligar todo o País por meio de
Brasília? Porque aqui é a capital de todos, aqui é que
vai ser o grande centro. E agora, Senador Cristovam
Buarque, para o senhor ter a informação: ontem fechou
o prazo da LDO, e ﬁz as emendas necessárias à Lei
de Diretrizes Orçamentárias, para que possa haver
essa ligação, para que Brasília possa também entrar
nesse polo de desenvolvimento, como o fez Anápolis.
Para vocês terem uma ideia, há mais investimento hoje
em Anápolis: três vezes o que se investe no Distrito
Federal. Temos um problema. Ontem atendemos aos
diretores do Porto Seco. Até encaminhei um pedido ao
Senador Rodrigo Rollemberg, para que, na condição
de coordenador da bancada, convide-a a ouvir sobre
esse problema que está acontecendo, sobre essa votação que houve no Supremo Tribunal Federal, com a
qual Brasília perdeu o Pró–DF 1. Empresas que estão
instaladas aqui estão ameaçando ir embora do Distrito
Federal, as poucas que há. Por quê? Foi dito ontem – o
Senador Rodrigo Rollemberg escutou também – que o
atual Secretário de Desenvolvimento do Distrito Federal
havia dito: “Não, não se preocupe com isso, não; com
a renda per capita de Brasília, com a localização, as
empresas ﬁcam”. Isso não é verdade, o senhor sabe.
O senhor lutou tanto para trazer empresas não poluentes para o Distrito Federal. Não podemos perder
as empresas que já estão aqui. O que está faltando?
É isto que o senhor está colocando e que o Senador
Rodrigo Rollemberg também colocou: gestão. Continu-
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amos acreditando, continuamos ajudando. Fiz várias e
várias emendas – depois vou relatar cada uma – para
o metrô do Distrito Federal. Precisamos fazê-lo crescer
no sentido de Recanto das Emas e do Gama. Coloquei todas essa medidas, já pensando em que a nossa
Brasília continue crescendo, com qualidade de vida;
em que as pessoas tenham facilidade no transporte.
Então, Senador Cristovam Buarque e Senador Rodrigo Rollemberg, precisamos sentar com o Governador
Agnelo e fazer crescer essa discussão; mostrar que
a bancada do Senado e a da Câmara Federal só têm
a contribuir. E é isto: abrir mais um pouco o Governo,
para que possamos levar não nomes, mas ideias.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Concluo, Senador, na mesma linha. O que falei aqui
foi no sentido de colaborar – de colaborar com alerta.
Às vezes, para quem deseja o bem para o Governo, a
melhor forma de colaborar é alertando.
Aqui ﬁcam meus alertas.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de pedir a V. Exª que ﬁzesse constar na
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Ata dos nossos trabalhos de hoje uma solicitação que
faço, por esta Casa, de elogio à bravura do 1º Sargento Bombeiro Militar Costa Melo, atualmente lotado no
Destacamento de Bom Jardim, interior do Estado do
Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, o Sargento Marcos Willams da
Costa Melo atuou no loteamento Floresta, em Nova
Friburgo, resgatando vários corpos soterrados, entre
eles, com vida, a Srª Sandra Santos e o Sr. João Pedro que estavam soterrados há dois dias. O Sargento
trabalhou em local de risco constante, apesar dos avisos de deslizamentos de terras e pedras, permaneceu
no local e obteve êxito além de sua missão. Utilizou as
próprias mãos para cavar em volta dos soterrados e
realizou o procedimento de massagens cardíacas nas
vítimas. Ele era o único bombeiro no local e trabalhou
com bravura e amor aos seus semelhantes.
Em agosto do ano passado, por telefone, ele
também orientou uma senhora que conseguiu salvar
uma criança que havia se afogado fazendo os procedimentos vitais. E ele fez essa orientação por telefone.
Portanto, é merecedor de todos os elogios e merece
o aplauso do Senado Federal.
Assim, eu pediria a V. Exª que ﬁzesse constar
da Ata este meu pronunciamento e também o meu
requerimento de uma moção de aplauso a esse herói
ﬂuminense, a esse homem que nos inspira com a sua
devoção ao trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCELO CRIVELLA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Marcelo Crivella.
V. Exª será atendido, nos termos regimentais.
Passo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
pelo tempo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
hoje eu quero aqui repetir um registro que já ﬁz sobre
as enchentes no meu Estado, que, na história do meu
Estado, só ocorreram 35 anos atrás. Então, realmente
é uma calamidade. Tanto a capital, Boa Vista, com 65%
da população, está completamente inundada, como
também os outros Municípios e seus acessos.
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E é uma calamidade tão grande que me leva,
como médico, a me preocupar com as pessoas, tanto
no aspecto do abrigo, da alimentação, quanto da saúde.
Por isso mesmo, coloquei toda a equipe do meu
escritório em Boa Vista para cuidar exclusivamente dessa questão, inclusive trabalhando em parceria
com outras instituições; com a Prefeitura de Boa Vista,
por exemplo, arrecadando alimentos, agasalhos, para
atender a população e também encaminhando problemas que surgem.
Agora não é hora de deixar essa questão só na
mão do Governo, mas é a hora de a sociedade ajudar
a todos, e aí todas as instituições devem mobilizarse, unir-se, para que realmente possamos fazer esse
trabalho de solidariedade em benefício das pessoas
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que estão sofrendo neste momento. E entendo que as
associações de bairro, as igrejas, os Rottary Clubs,
os Lyons Clubs, a Maçonaria, todo mundo deveria realmente fazer uma grande mobilização para, de fato,
minimizar, minorar esse sofrimento que é muito marcante para muitos que perdem ou estão perdendo os
seus lares, os seus pertences.
E repito: é uma tragédia que só tem registro na
história do meu Estado de 35 anos atrás. Pena que,
tendo ocorrido há 35 anos, não se tenha levado em
conta esse fato e se preparado obras que pudessem
enfrentar uma eventual repetição do fenômeno, como
aconteceu agora. E o que estamos vendo? Realmente, obras onde se gastou fortunas acabarem pela falta
de um cuidado até na análise dos registros históricos
do meu Estado.
Quero aqui, Sr. Presidente, comentar algumas
matérias publicadas no jornal Folha de Boa Vista, do
meu Estado de Roraima, sobre a questão. Primeiro,
o título da matéria: “Inverno rigoroso. Ministro anuncia
liberação de R$15 milhões para Roraima”. O Ministro
da Integração Nacional esteve em Roraima e anunciou
que, nesta próxima semana, serão liberados R$15 milhões para o Estado.
Ao mesmo tempo, outra matéria diz aqui: “Ministério da Integração. Recurso será rateado com as 15
prefeituras”. O meu Estado, embora grande em termos
territoriais, tem apenas 15 Municípios: a capital e mais
14 Municípios do interior. Aparentemente, é uma medida
muito salutar, porque concentrar somente no governo
do Estado realmente seria temerário.
Até porque o mesmo jornal traz mais à frente, na
Coluna Parabólica, uma matéria com o título: “Reunião
Secreta”.
Algumas horas depois de o Ministro da
Integração voltar para Brasília, as poderosas
antenas da Parabólica captaram a informação
de que um grupo de empresários [e membros
do Governo] fez uma reunião secreta. Eles estavam fazendo a divisão do recurso que ainda
chegará a Roraima para enfrentar os estragos
da cheia. Cada empresa já sabe que maquinários alugar para o governo. É mole?
Realmente, Senador Rollemberg, eu acho que
qualquer cidadão... Na minha formação de médico,
quando vejo a pessoa se aproveitar da desgraça alheia,
seja de uma doença ou de um infortúnio como esse,
para tirar proveito pessoal, em outras palavras, para
roubar, realmente ﬁco indignado. Já ﬁz esse alerta
aqui para que os órgãos de ﬁscalização, tanto federais quanto estaduais, tribunais de contas e Ministério
Público estejam alertas, porque realmente o histórico
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desse governo, que está lá desde 2007, é de uma série de ilicitudes, de falcatruas já detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas
da União.
Na mesma coluna tem uma outra nota sob o título: “Militares”:
Indiretamente, o Ministro da Integração
deixou a entender que a União não conﬁa em
deixar mais dinheiro nas mãos do Estado. Disse que somente as Forças Armadas tinham a
capacidade de dar pronta resposta em situação
de calamidade, como ocorreu em outros Estados. Bezerra [o Ministro] pediu uma reunião
reservada com os oﬁciais da Marinha, Exército
e Aeronáutica, indicando a possibilidade de
liberar recursos para a ação dos militares.
O Ministro também disse que pode até liberar
mais recursos para Roraima mais à frente, se houver
necessidade, mas essa possibilidade só irá ocorrer se,
de fato, esta ﬁcar comprovada.
Eu quero dizer aqui que realmente seria oportuno que o Ministro da Integração ﬁzesse esse trabalho
conjunto com as Forças Armadas.
Nós temos em Roraima, por exemplo, um Batalhão de Engenharia de Construção. Esse Batalhão
deveria ﬁcar encarregado da recuperação das obras
nas estradas vicinais, nas rodovias principais, porque,
se realmente ﬁcar na maracutaia que já estava antes
dessa calamidade das enchentes, imaginem agora.
Por ﬁm, é interessante observar, há um jornalista
que eu admiro muito, um indígena que concluiu o curso
superior, o jornalista Jessé Souza, vou ler somente alguns trechos aqui, Senador Rollemberg, para mostrar
como é preocupante:
O histórico de desvio de recursos públicos está registrado na enxurrada de denúncias
na imprensa(...).
Não há como esquecer a montanha de
dinheiro aplicada na BR-174 [que é a principal rodovia federal, que une a capital do meu
Estado à capital do Estado do Amazonas] que
se deteriora a qualquer chuva(...) Já foram
R$500 milhões aplicados na rodovia que está
debaixo d´água ( ...).
Não se sabe até hoje quanto e onde foram aplicados os recursos que chegaram para
ajudar Roraima no também fatídico inverno
de 2006 (...).
Quer dizer, já lá atrás, no inverno de 2006, que
foi mais fraco, até hoje não se prestaram contas dos
recursos que foram para lá também nessa situação. E,
recentemente, houve o inverso. Houve uma estiagem
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profunda, a falta de chuvas, com incêndios, e também
foi remetido dinheiro para Roraima. E as prestações de
contas não foram feitas. Na verdade, aliás, há constatações muito claras de desvio de recursos.
E entendo, Senador Rollemberg, ao fazer este
registro, que é minha obrigação alertar as autoridade
responsáveis pela ﬁscalização, pela boa aplicação do
dinheiro público, aliás, um ponto do discurso da Presidente Dilma no Congresso, quando disse que ia zelar
por cada centavo dos recursos públicos a ser aplicado
em benefício da população.
E é preciso mesmo, porque esse histórico está
ﬁcando de uma forma tão arraigada que nos lembra a
célebre frase de Rui Barbosa, que o cidadão honesto
de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar
o poder na mão dos maus, chega a ter vergonha até
de ser honesto. Ou então, sendo honesto, ﬁca calado
porque acha que não vai mudar nada, é assim mesmo.
E nós não podemos compactuar com isso. Como dizia
Martin Luther King, o que mais impressiona não é o
grito ou a ousadia dos maus, o que mais impressiona
e mais prejudica o povo é o silêncio dos bons.
E quero aqui dizer para o povo de Roraima, pessoas que estão sofrendo, que eu estou solidário, repito aqui, a minha equipe toda, do meu escritório lá em
Boa Vista, está em tempo integral dedicada a ajudar,
de todas as formas, a população, em parcerias com a
Prefeitura de Boa Vista e com outras instituições, assim
como também o Partido que presido lá, o PTB, está
também empenhado nisso. Entendo, Senador Rollemberg, que um partido não é só para fazer registro de
candidatura e campanha política não, é para participar
da vida da população, é para estar presente em cam-
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panhas, em atos de solidariedade. Enﬁm, é para botar
em prática realmente a grande ﬁlosoﬁa da democracia
que é a participação de fato junto à população.
Então quero pedir, Senador Rollemberg, que seja
autorizada a transcrição nos Anais dessas matérias a
que me referi como parte do meu pronunciamento, porque eu não quero que amanhã isso ﬁque como aquela
história dos três macaquinhos, em que se tem um, com
as duas mãos nos olhos para não ver ou para fazer de
conta que não está vendo; outro, com as duas mãos
nos ouvidos para dizer que não está ouvindo nada ou
fazer de conta que não está ouvindo; e o terceiro, com
as mãos na boca para não falar.
Portanto, estou falando o que eu vejo e o que
ouço a respeito do meu Estado que eu tenho obrigação
aqui de defender. O meu compromisso é de fato com a
terra onde eu nasci, a terra onde os meus ﬁlhos nasceram e realmente eu me dedico a estabelecer esse
bom combate. Eu sei, muita gente me diz: Mozarildo,
você está perdendo tempo. Mas eu preﬁro perder o
tempo, se é que se perde, utilizar o tempo na defesa
das coisas que julgo certas e no combate das coisas
que eu tenho certeza de que são erradas.
Então quero encerrar registrando a minha solidariedade e, ao mesmo tempo, o meu apelo para que o
dinheiro não seja desviado por pessoas que não têm
nenhum sentido ético na vida pública.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Passo agora a palavra ao Senador Pedro Simon,
pelo tempo regimental.
O Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, a sociedade
brasileira e nós considerávamos – e eu ainda considero – encerrado o episódio da crise do afastamento
do Chefe da Casa Civil. A saída, com elegância, teve
parecer favorável do Procurador-Geral, a escolha muito feliz e muito oportuna da Presidente da República,
com um nome que praticamente tem a unanimidade,
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inclusive nesta Casa, inclusive de parlamentares não
só do Governo, mas da própria oposição. As suas primeiras impressões, as suas manifestações, a presença de parlamentares e de governadores, inclusive de
oposição, na sua posse, o assunto estava encerrado.
Eis senão, agora, as manchetes dos jornais dizem que há outra crise, que é a escolha do chamado
Ministro de Coordenação Política. Um nome que nem
me lembro qual é, mas a missão seria essa. Dizem
que a Dilma foi uma grande Chefe da Casa Civil do
Lula, porque o Lula entregou-lhe toda a movimentação
no sentido de coordenar o governo, a “gerentona” do
governo. E a coordenação política, a rigor, ﬁcava com
ele, Lula, que gosta de fazer isso. Na verdade, o Lula
sempre gostou mais de fazer política do que executar
plano de governo. A Dilma executava, e ele costurava
a política.
Com a Dilma Presidente, o Lula indicou-lhe o Palocci para ser o Chefe da Casa Civil, desempenhando
a missão política. E ele desempenharia a parte política.
O Palocci foi um super Ministro da Fazenda, coordenou a campanha da Dilma, foi um dos três chamados
“porquinhos” que ﬁzeram essa coordenação. E faria
essa coordenação política.
Na verdade, viu-se depois que o Palocci não tinha lá muito interesse em desempenhar esse papel.
Um cidadão que ganha R$20 milhões exatamente
naquele período – R$10 milhões – em que ele estava
coordenando o novo governo, era o grande homem
forte da Dilma na coordenação dos novos quadros,
vê-se que, na verdade, o Palocci, indicação do Lula,
não estava muito preocupado com a montagem do
Governo, estava mais preocupado com a montagem
da sua vida particular.
Sai o Palocci, ótima sucessora, mas, aí, o que a
imprensa está especulando? Que a Gleisi é ótima para
ser a “Dilma da Dilma”, para fazer aquilo que a Dilma
fazia, mas que falta alguém para fazer o que o Lula
fazia, que é a parte política. Aí vem a especulação.
Eu acho, em primeiro lugar, que é um cargo da
mais absoluta conﬁança da Presidente. Eu acho que
deve ser um cargo que seja da intimidade da Presidente,
mais até do que a Cheﬁa da Casa Civil. Não, mais eu
não digo, mas igual. Em segundo lugar, a Presidente
da República tem que ter a competência de escolher
alguém que tenha trânsito no meio da sociedade, principalmente no meio do Congresso. O que a imprensa
está dizendo é que é muito estranha a posição do PT,
porque pessoas importantes, como o Líder do Governo,
o ex-Presidente da Câmara e ministros, estão brigando
pela indicação. Ao invés de deixarem a Presidente à
vontade para fazer a escolha, há uma briga no sentido
de escolher quem será esse ministro.
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Acho que a Ministra Dilma tem que meditar muito: tem que ser alguém da sua absoluta conﬁança. E,
assim como ela acertou e ganhou a unanimidade do
aplauso na escolha da Chefe da Casa Civil, tem que
ter um cuidado absoluto na escolha desse nome.
Com todo o respeito à Ministra da Pesca, Senadora brilhante, grande política por quem tenho o maior
respeito, mas me atrevo dizer aqui – e ﬁca até sem
graça eu dizer – que não me parece, Senador Roberto
Requião, seja a pessoa indicada para coordenadora
política. Ela é lutadora, é brava, gosta de bater boca,
de discutir; ela é para ser Líder do Governo, para brigar pelas coisas, mas para coordenadora política, para
costurar, debater? Não sei com quantos Parlamentares
aqui ela teve uma convivência difícil.
Eu não acredito. Com todo o respeito, ilustre
Presidente, embora a imprensa diga que seria um dos
nomes cogitados, eu não acredito. Mas também não
tenho nada contra. Se indicar, está indicado. Se merece a conﬁança da Presidente da República, pronto!
Mas eu não acredito.
Uma disputa na bancada entre o Vaccarezza e
o outro, que já foi Presidente da Câmara dos Deputados, para um disputar com o outro, um Vaccarezza,
que disputou a Presidência da Câmara dos Deputados com o atual Presidente e perdeu, havendo uma
disputa interna na bancada do PT, e levar isso para o
coordenador político de todo o Governo? Não sei, não
me parece lógico.
Acho que a Presidente Dilma deve ter a competência de escolher um homem que tenha capacidade,
que tenha conﬁança: em primeiro lugar, que tenha
trânsito entre todas as pessoas; em segundo lugar,
que não seja representante de grupo, tanto no MDB
quanto no PT. Aliás, diga-se de passagem, vamos fazer justiça, o MDB deixou claro, com todas as letras,
para o Vice-Presidente da República. O Presidente do
PMDB disse: o MDB acha que o cargo deve ser do PT,
pode ser do PT. O MDB não está brigando pela reivindicação, mas o MDB está dizendo que a Presidente
deve escolher livremente.
Acho que, segunda-feira, manchetes como a de
hoje não podem mais aparecer. Estão aí a Folha e O
Globo dizendo que a crise continua, que há crise interna no PT, onde estão fazendo uma disputa para ver
quem vai ocupar o cargo.
Até gostei do Deputado Vaccarezza na televisão,
quando ele disse: “Sou Líder do Governo, estou muito
satisfeito. Ministro Coordenador Político não se escolhe,
é cargo da mais absoluta conﬁança da Presidente. Ela
escolhe quem acha que deve escolher!”. Colocou bem,
não sei se de boca para fora na televisão ou se esse
realmente é o pensamento e a atuação dele.
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Acho, Sr. Presidente, que o Governo se saiu bem.
A Dilma deu um norte para o seu Governo que o Lula
não deu na Presidência. Quando o poderoso Waldomiro, o poderoso Subchefe da Casa Civil do Sr. José
Dirceu apareceu na televisão, pegando dinheiro e botando no bolso e discutindo quais eram as percentagens do chamado mensalão, muita gente foi ao Lula e
disse para ele demiti-lo: “Demita, porque, se o senhor
demitir, o senhor vai dar um norte para o seu Governo!
Demita, para dar a orientação do Governo Lula!” Ele
não o demitiu. Aí, pedimos uma CPI aqui, que o Lula
boicotou, não deixou criar a CPI. E o Sarney, Presidente à época do Senado, já naquela época, corroborou
com o Lula e não deixou criar a CPI. Tivemos que ir
ao Supremo e ganhamos no Supremo, mas ganhamos
um ano depois, quando o mensalão já tinha sido feito.
Como o Lula não deu a orientação do seu Governo –
corrupção, não! – espalhou-se a corrupção. E são 40
os denunciados no Supremo Tribunal Federal.
A Dilma, não. A Dilma, no primeiro ato do seu
Governo, no início de seu Governo, o homem mais
poderoso, o mais forte, indicado pelo Lula, fez o ato e
caiu fora. Acho que está claro agora, está claro: se o
Palocci, se o Ministro, se o chefão caiu, ninguém vai
querer fazer ato de corrupção no Governo da Dilma
porque vai cair também. Ela deu o norte do Governo
dela, e isso é muito importante! Nesta hora em que o
Brasil tem como problema principal a impunidade, nesta
hora em que o Brasil tem isso como questão fundamental e vem aqui o Presidente do Supremo para falar,
na Comissão de Constituição e Justiça, que tem de se
mudar o Código Processual Penal porque ninguém vai
para a cadeia, ela deu o norte do Governo dela. Ótimo! Isso a imprensa deveria salientar com manchete.
Essa é a grande manchete do Governo da Presidente
Dilma, o que o Fernando Henrique não fez.
Na hora de votar a emenda da reeleição para
Presidente da República, houve voto comprado, houve atuação escandalosa, e o Fernando Henrique não
fez nada. Na hora das privatizações, no caso da Vale,
mostraram-se escândalos enormes e o Fernando Henrique não fez nada. A Dilma demitiu, de cara, o primeiro.
Nota 10! Não vai ser agora, num cargo mais simples,
de coordenador da costura política do Governo, que o
PT vai fazer o papel feio que está fazendo.
Tenho saudade do PT, meu amigo – e é muita
alegria para mim ter a honra de vê-lo presidindo a
sessão enquanto eu falo, ilustre Senador, nós dois e
este plenário –, eu lhe digo, com toda a sinceridade:
acho que o PT está cometendo um gesto muito triste.
Como eu me lembro do velho PT! Como eu me lembro
do Suplicy! Houve uma época em que ele era o único
Senador do PT e incomodava mais que toda a bancada
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do PT hoje, que toda a oposição hoje. A bancada do
PT, numa hora como esta, fazendo disputa de quinta
categoria para exigir quem vai ser o Coordenador Político do Governo é falta de grandeza!
Reparem. Quem diria, o PMDB, que dizem está
de olhos abertos para pegar qualquer cargo, diz: “É um
cargo da conﬁança da Presidente. A Presidente tem de
saber escolher, preferencialmente – diz o PMDB – nos
quadros do PT.” E o PT exige – “Tem de ser nosso!” –
e briga para impor o nome.
A Presidente Dilma tem de ser ﬁrme, tem de fazer,
não digo 100% igual à escolha da Gleisi, pois foi felicidade demais – Deus estava ao lado dela –, mas tem
de ser semelhante. Tem e precisa ser semelhante!
Em segundo lugar, quando eu digo que o episódio do Palocci está encerrado, eu digo que a crise
está encerrada, que a Presidente Dilma diga ao seu
Ministério: “Essa é a linha do meu Governo.” Reparem
que o Procurador-Geral da República, um homem de
bem, um homem respeitado, por quem tenho o maior
carinho, o maior respeito, não tenho nenhuma dúvida
de que ele merece ser reconduzido. Aliás, a Procuradoria, meu amigo, Presidente, é o melhor setor do
Governo PT. Nota 10 ao meu irmão franciscano, que
foi o primeiro, Fonteles; nota 10 ao seu sucessor e
nota 10 ao atual.
Nos oito anos do Fernando Henrique, o Sr. Brindeiro era o arquivador-geral da República. Quando V. Exª
fez as denúncias, com o brilhante Relator, na questão
referente ao sistema ﬁnanceiro, ﬁcou tudo na gaveta
dele. V. Exª teve coragem. O governador do MDB denunciou. Sr. Maluf denunciou. Ficou tudo na gaveta do
Brindeiro. Durante oito anos, ﬁcou tudo na gaveta do
Sr. Brindeiro; nem denunciava, nem arquivava e nem
baixava pedindo maiores providências. Ficou na gaveta. Assumiu o Presidente Lula desde o Sr. Fonteles.
O que tem que denunciar, denuncia; o que tem que
arquivar, arquiva; o que tem que baixar em diligência,
baixa em diligência.
Então, o Sr. Gurgel, o Sr. Procurador tem todas as
condições de recondução, embora eu veja com restrições o seu parecer. Lendo seu parecer, sua manifestação, eu daria nota 10 se ela fosse feita pelo MinistroRelator. O ministro-relator, em dúvida, arquiva; mas o
procurador, em dúvida, denuncia. Há uma grande diferença entre Judiciário e Procuradoria. O Judiciário,
na hora de decidir, tem que decidir com o que está ali.
E se ele tem dúvida, ele manda arquivar. O Procurador, se tem dúvida, denuncia, que é para provar, para
que o cidadão tenha condições de abrir o processo e,
dentro do processo, fazer sua defesa.
Lendo o dossiê do Procurador, ele não tem conclusão, ele não tem certeza absoluta da culpa; e man-
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dou absolvê-lo. Achei um equívoco, mas absolveu e,
mesmo absolvendo, a Presidente da República tinha
todas as condições de mantê-lo. Se o Procurador, um
homem de bem, um homem respeitável, disse que não
tem nada, ﬁca. Mas aí a Presidente da República, aí
o gesto da Presidente da República: Não tem nada?
Não. Não tem crime nenhum? Não tem crime nenhum.
Não está provado nada? Não está provado nada. Não
pode ser considerado réu? Não pode ser considerado
réu. Mas não tem a minha conﬁança, da Presidente da
República, para ﬁcar na Casa Civil.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Não
tem. Pelo gesto, pela maneira da sua atuação; pode
não ter crime nenhum, mas não tem a minha conﬁança
para ﬁcar lá (Fora do microfone).
E ela teve competência para fazer isso; ela teve
competência para demitir. O que o Lula não fez, o que
o Fernando Henrique não fez, ela fez. Mas tem que
ﬁcar claro que ela deu um norte para o Governo dela,
minha ilustre Presidente da República!
No governo Itamar, criamos uma comissão especial especiﬁcamente para apurar denúncias contra
autoridades. O Itamar criou essa comissão diretamente
ligada a ele, Presidente, e escolheu pessoas notáveis
da sociedade, as que mais tinham credibilidade e prestígio, porque acompanhavam e faziam denúncias do
que estava errado, para fazer parte dessa comissão. E
essa comissão tinha poder absoluto. Qualquer ministro tinha que depor, dar orientação e dar explicação.
E essa comissão funcionou muito bem, obrigado! O
Fernando Henrique destituiu a comissão. Eu, que, no
início do governo Fernando Henrique, era seu líder, ia
ﬁcar aqui e estava ao lado do Itamar – fomos coordenadores da campanha do Fernando Henrique –, fui ao
Fernando Henrique e falei: “Fernando, o que é isso?”
E ele disse: “Meu Deus, eu assinei sem ver! Ele me
deu isto aqui, e eu assinei. Pode deixar, Simon, vou
voltar atrás.” Passou o tempo, passou o tempo, passou
o tempo, e não voltou atrás. Aí, entrei com um projeto
aqui, criando a comissão no Congresso. E ele vetou,
não deixou andar. E aí criou-se essa tal de Comissão
de Ética, que, na verdade, tem nomes notáveis. O Presidente e ex-Procurador-Geral da República é uma das
pessoas mais dignas que conheço; o Padre Ernani,
uma das pessoas mais sensacionais que conheço.
Mas, cá entre nós, a decisão da Comissão, no caso
do Palocci, é piada. Se não é atribuição dela, então,
para que a Comissão?
Acho, Presidente Dilma, que, neste momento, V.
Exª tem que analisar essa matéria. Se for o caso de
ﬁcar a Comissão, dê à Comissão poderes realmente
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para fazer. Porque virou piada! Uma Comissão de Ética, tendo um homem como o Pertence na Presidência,
dizer que não viu nada, que não pode fazer nada! O
que é isso? O cidadão ganha vinte milhões, dos quais
metade quando ele já era novo Chefe da Casa Civil, e
não é nada?! “Ah, porque não são as atribuições, não
está nas atribuições da Comissão.” Então mude. Está
na hora de a Presidente, agora, chamar o Procurador
e analisar quais são as atribuições da Comissão de
Ética. Ou, então, extinga a Comissão!
Se a Presidente da República demitiu o Sr. Palocci, com que cara a Comissão de Ética dela diz que
não tem nada para ver? Não quis nem dar satisfação;
e uma pessoa como o Procurador Pertence, um homem nota dez na dignidade, na seriedade. Foi o homem escolhido pelo Presidente Tancredo Neves, ao
fazer o governo da Nova República. Quem o escolheu
para ser Procurador não foi o Sarney, foi o Tancredo.
Era um homem do Tancredo. Nota dez. Eu estava lá
na organização do governo, participando, e um dos
nomes que escolhemos com mais alegria, com mais
orgulho, foi o nome do Pertence.
Então, acho que se tem que analisar os termos
dessa Comissão.
O ideal é aquela do Itamar. O ideal é escolher
uma comissão de gente acima do bem e do mal, diretamente ligada a Presidente, e todos com a obrigação
de prestar orientação. Aí seria nota dez. Ou, então,
se é para ﬁcar a tal Comissão de Ética atual, diz que
quer a omissão dela, porque, se, no caso como o do
Palocci, a Presidente nem reúne, nem recebe, não
fala nada, dizendo que não tem nada a ver, isso é um
erro grave.
Acho que a Presidente Dilma podia aproveitar agora, porque agora é o momento. Um, porque o Palocci
saiu; dois, vamos dizer o futuro, e, para dizer o futuro,
deve-se começar esclarecendo o que é a Comissão
de Ética, que ela não é de mentirinha, que não é de
faz de conta. Isso é importante. Três, escolha o novo
ministro; quatro: PT, vá mais devagar!
Olha, Sr. Presidente, vivi momentos de grande euforia na minha vida. O nosso velho MDB do Rio Grande
do Sul: prenderam, cassaram, mataram, tiraram eleição
para governador, indicaram o coronel Peracchi. Fizemos aliança com o MDB e os outros partidos; ﬁzemos
maioria, e, na hora da eleição, lançaram a candidatura
de Cirne Lima, e o Castello baixou atos institucionais
dizendo que não valiam os votos de quem saísse do
partido. E nós, com o Peracchi; o Peracchi fez 22 votos, e nós tínhamos 33 com Cirne Lima. Elegeram o
governador no Brasil inteiro; e, no Rio Grande do Sul,
não. Tiveram que marcar uma nova eleição e cassaram mais não sei quantos Deputados, tantos quantos
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fossem necessários para o Peracchi, numa assembleia
de 55, eleger-se com 22.
Naquela época, eu, um guri, jovem, achava, meu
querido Requião, que o nosso partido era uma maravilha. Tinha que ser!
No Rio Grande do Sul, para fazer parte daquela
luta contra a ditadura, a imprensa, a Igreja, o empresariado, Deus e todo mundo estava do lado de lá. Eu
achava que nós éramos heróis, que éramos uns cruzados, assim como – está lá no Ato dos Apóstolos, lá no
início –, quando Cristo subiu para o céu, os apóstolos
que aqui ﬁcaram lutando. Isso, até o MDB chegar ao
governo. Quando o MDB chegou ao governo, aqui em
Brasília, esqueceu pelo caminho o breviário. E sou um
desiludido até hoje. Estou achando, agora, que grupos
dentro do MDB estão retornando ao seu caminho. Se
Deus quiser, vamos fazê-lo.
Aí, passei a ser fã do PT, não minto. Lá, no Rio
Grande do Sul, aquele PT, naquelas campanhas políticas: de pé descalço ou de chinelo, andando, esfarrapado, com a bandeira do PT, correndo, gritando: “Quero
a dignidade, quero a seriedade, quero a honradez!”.
Era uma coisa emocionante olhar aquele trabalho.
Emocionante!
Dom Evaristo Arns, que dizem que reza todos os
dias, pedindo perdão pelos erros que cometeu, pegava
as comunidades de base da Igreja e transformava-as
em núcleos do PT. Era uma maravilha.
Eu apoiei Lula quando ele foi eleito. Aliás, eu o
apoiei desde a primeira vez. Contra o Collor, eu também
votei no Lula. Eu apoiei e votei no Lula quando ele foi
eleito, e achava que ia ser uma maravilha.
Eu cobro – cobrei várias vezes – de Dom Evaristo:
“O senhor, nas suas comunidades de base, ensinou o
PT a ser oposição, uma bela oposição, mas não ensinou
ao PT o que fazer quando chegasse ao governo.”
Eu já disse, desta tribuna, por mais de dez vezes,
a resposta do cardeal: “Mas, Dr. Simon, aquela gurizada era uma gente tão fantástica, que, se eu pudesse,
ordenava todo mundo padre”. Mas chegou ao governo
e se acomodou. Esse erro mortal o Lula cometeu, em
vez de manter aquela seriedade, aquela ﬁrmeza; em
vez de ir para o governo devagarinho.
Eu vi um companheiro que era zelador lá no edifício, um homem simples, modesto, apaixonado pelo
PT, que vivia com um salário mínimo e que, de repente, recebeu um emprego de R$6 mil, R$7 mil, para
não fazer nada. No início, ele relutou, mas aceitou.
Acomodaram o PT.
A velha e querida UNE, que resistiu, que nos
ajudou a derrubar a ditadura, lá está com o PC do B.
Hoje, o grande trabalho da UNE é fazer a nova sede,
a mais bonita do mundo, uma obra do Niemeyer. Vai
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ser o prédio mais espetacular da história. Essa é a
bandeira da UNE.
A CUT, agora, e as outras entidades estão satisfeitas com os fundos de pensão. Mas desde quando interessa à CUT o fundo de pensão da Petrobras?
Desde quando interessam à Força Sindical os fundos
de pensão do Banco do Brasil?
Esse foi o grande mal do Governo Lula. Foi um
grande governo, com grandes obras, grandes realizações, o Brasil cresceu demais no Governo Lula, mas
ele podia, ele tinha condições de montar um grande
partido, de fazer, no campo da ética, no campo da dignidade, no campo da moral, uma grande atuação.
O Lula foi o responsável pelo Brasil ser, hoje, isto
que está aí: um País zero na questão da ética; zero na
questão da moral. O País da impunidade.
Minha ilustre Presidente Dilma, Vossa Excelência,
nesses meses do seu Governo, tem tido uma atuação
excepcional.
Quando aquele Deputado do PMDB do Rio, que
dizem – eu não digo – que até tem uma bancada “bancada” por ele, quis manter o cargo na empresa, lhe
disseram que não sairia e ele disse que ia publicar um
dossiê contando tudo, a Presidente Dilma respondeu:
“Conte, mas, no meu Governo, ninguém sugerido por
esse Deputado vai ter uma nomeação”.
Olha, o Deputado calou a boca. Não saiu dossiê,
não saiu coisa nenhuma.
Isso é gesto. Isso é gesto que merece respeito
e merece admiração. Foi assim que ela começou o
seu Governo.
Quando aquele rapaz, no negócio das drogas, um
assunto da maior importância e do maior signiﬁcado,
deu uma nota dizendo, por conta própria, qual era a
orientação do Governo, ela mandou demiti-lo imediatamente, o que está certo.
Agora, estão acontecendo coisas estranhas. Eu
não consigo entender o Ministério da Educação com
aqueles livros cheios de erros.
Está certo que o Sarney e a equipe botam aqui...
Eu estava vendo, agora, o novo Túnel do Tempo. Eu só
espero que os alunos não leiam o que está ali, porque,
se botarem no exame, “rodam” todos no vestibular,
porque o que está ali não é verdade. Os historiadores
tiraram o Teotônio, com a Anistia; tiraram o Dr. Ulysses,
com as Diretas Já; tiraram os jovens, com o impeachment e as caras pintadas.
Fotograﬁa de Presidentes, só a do Presidente
Sarney. Nem de Tancredo, nem de Itamar, nem de
Collor, nem de Lula, nem de Fernando Henrique, nem
de Dilma, de ninguém. Só dele. Ele diz que há fatos
que mereciam não acontecer. O que não precisava ter
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acontecido era ele assumir, porque eu queria muito
que ﬁcasse o Tancredo.
O negócio do Collor: tiraram as fotograﬁas do povo
na rua e tem uma notinha desse tamanho assim.
Se vamos ler o que foi a luta da ditadura até
aqui... Inclusive, lá tem uma mensagem, que diz: “Na
hora da resistência...”. Ele citou, e citou bem, o Brossard. E citou bem o Marcos Freire. Mas citar ele? O
que o Sarney fez? Citar o Petrônio Portela? O que o
Petrônio Portela fez?
Aquilo, eu sei que não foi coisa do Sarney. Aquilo
foi de gente que quis adular e fez essa bobagem, que
deve estar irritando o Sarney.
Mas a grande verdade, minha querida Presidente
da República, é que V. Exª iniciou bem.
O Ministro da Educação, com todo o respeito...
Eu gosto dele, gosto muito dele, mas, cá entre nós,
esses erros nos livros, pela segunda vez, não dá para
entender. Chego a uma conclusão: só pode ser boicote.
Não pode ser diferente!
Eu, que sou um pobre diabo, os livros que eu
publico, antes do lançamento, vejo três vezes e dou
para as pessoas verem, relerem, olharem, e olharem,
e olharem! Agora, um livro do Ministério da Educação
com um nó desse tamanho, em que a conta está errada, de nove mais cinco? Vá para o inferno! Não pode
ﬁcar assim.
Então, aí está o Brasil sujeito a uma crise generalizada, com todo mundo ridicularizando-o por uma
estupidez dessa natureza! É nesses atos que a Presidente, com a sua energia, tem de bater. Não digo que
demita o belo Ministro da Educação, mas isso não se
pode repetir. Fato como esse não se pode repetir!
Estamos no meio de uma crise do tamanho de
um bonde e, cá entre nós, meu Ministro da Educação,
aquela campanha com relação a sexo foi piada! Numa
hora em que nós temos de orientar a nossa educação,
dar formato, dar estímulo, em que pessoas como o Senador Cristovam, diga-se de passagem, dão um show
na orientação de para onde devemos encaminhar os
nossos jovens, uma matéria daquela natureza, daquele
jeito? Foi um desgaste por que o Governo não tinha
de passar. O Ministro assistiu? Concordou? Cá entre
nós, não merece ser Ministro.
Principalmente, minha querida Presidente, ver
essa Comissão de Ética, onde estão pessoas excepcionais, mas que ainda não disse a que veio... Como
pode ser? Como pode a Comissão de Ética dizer que
não tem nada, nada, nada, que não é preciso nem ver,
e a Presidente da República demitir? Alguma coisa
está errada. Alguma coisa está errada. Reparem que
a Presidente não tomou conhecimento, como ninguém
tomou conhecimento, e caiu no ridículo o parecer da tal
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da Comissão de Ética. A hora é agora, Senhora Presidente: traga isso para a Comissão de Ética, reúna,
chame o seu Presidente, que foi Ministro do Supremo,
Procurador-Geral da República, e vamos ver como é.
Eu quero ver. Como que, em um caso que nem esse,
de um cidadão que ganhou R$20 milhões na época
em que era chefe da Casa Civil? Como se diz que
não tem nada para apurar? Como? “Ah, porque a lei
não permite”. Então, vamos mudar a lei! Vamos alterar
essa lei! E a hora, Presidente, é agora. A hora é agora,
porque a Senhora está agindo 100%. E vá ﬁrme nessa posição, Presidente. Não se deixe levar pelo MDB,
pelo PT, por ninguém. Tenha coragem!
E eu tenho falado nesta Casa, é impressionante:
minha querida Ana Amélia, o seu nome é invocado e
o seu também, Cristovam. Nós conseguimos maioria
aqui nesta Casa. Mas se MDB, PT, o diabo, quiser
chantagear a Presidente em qualquer matéria, pode
contar conosco, independente de nada, ninguém pedindo nada, mas ela vai ter maioria nesta Casa. Estamos
discutindo e debatendo nesse sentido para que a tal da
governabilidade: “Não porque precisa governabilidade”,
em nome da governabilidade não seja a Presidente
obrigada a baquear, fazendo aquilo que não pode.
Agora, alguém já me disse muitas vezes: “Sim,
mas o Ex-Presidente, o Lula, vai lá, mas se ele diz não,
o MDB do Senado e o PT do Senado e na Câmara não
sei o quê, o derrota, e ele não tem nada para fazer,
ele está derrotado”. Vamos fazer isto: vamos constituir
nesta Casa, independentemenete de partido, na hora
em que a moral está em discussão, se estão impondo
agora, se quiserem impor à Presidente da República
alguém para coordenar politicamente que não tenha
condições éticas e morais, ela escolha um nome que
mereça isso, e nós garantimos a conﬁança para ela.
Senador Cristovam, você é o primeiro, mas é
que a Ana Amélia...Se eu não der o aparte primeiro
a ela, os caras vão perguntar lá no Rio Grande: “Mas,
como, Simon?”
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Pedro Simon, eu agradeço muito o Senador Cristovam
que, como cavalheiro, cede-me o aparte, ele tendo preferência. Há males que vêm para bem, Senador Pedro
Simon. As cinzas do vulcão chileno impediram-nos de
chegar ao Rio Grande hoje, porque todos os voos para
Porto Alegre, desde ontem à noite e na manhã de hoje,
estão cancelados. Uma agenda importante política que
eu faria na fronteira do Rio Grande também foi cancelada por isso. Mas tive...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
de segunda-feira foi cancelado?
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Não. Na
segunda estaremos juntos. Tenho a honra de estar em
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sua companhia – da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – para o evento, discutindo reforma
política, na Câmara de Vereadores, presidida por uma
mulher, Soﬁa Cavedon, em Porto Alegre, e de um fórum
de discussão da reforma, comandado pelo PT e pelo
PMDB, o seu partido, Sebastião Melo e Adeli Sell. Mas,
como falei, Senador Pedro Simon, há males que vêm
para bem, graças a ter ﬁcado nesta manhã aqui, tive a
honra de, lá no meu gabinete, prestar atenção no seu
pronunciamento, e por isso vim aqui. Penso que as suas
palavras, com sabedoria e com rigor ético que sempre
marcaram a sua atividade política, farão com que, se
a Presidenta Dilma as ouvir, ouvir e prestar atenção
nessas recomendações básicas e fundamentais de
uma gestão com ética, da mudança desta Comissão
Especial – e nós aqui queremos ajudá-la a fazer um
bom Governo –, então, associo-me à manifestação de
V. Exª nessa oportunidade e nessa direção. O episódio da crise que ela viveu é um exemplo claro de que
é preciso da crise tirar uma lição. E a lição é essa que
V. Exª está recomendando. Como seria bom também
que o Ex-Presidente Lula estivesse prestando atenção no que V. Exª fez sobre a história do partido do
Ex-Presidente. Hoje, lamentavelmente, nenhum representante do partido está aqui para fazer o contraponto
e até para dizer e contraditar no que fosse possível as
suas ponderações a respeito do momento que estamos
vivendo. Temos a faca e o queijo na mão. Só falta a
disposição de fazê-lo. No que depender de nós, nesta
Casa, o faremos, Senador Pedro Simon. Estou, nesse
aspecto, sempre do seu lado. Muito obrigada.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
Senadora Ana Amélia, eu não digo que é um fenômeno político, porque vai ﬁcar chato eu falar, parece
uma menina, mas, há trinta anos, é a grande jornalista
número um – rádio, jornal e televisão – no Rio Grande do Sul e uma das primeiras do Brasil inteiro. E foi
recebida com um aplauso generalizado e com uma
votação espetacular.
Eu me atrevo a me dirigir à Presidente da República. Veja o pronunciamento da Senadora Ana Amélia,
que é do PP, portanto, da base do Governo, mas ela
sempre fez questão de dizer – e esse é o seu estilo
– com independência. E vem dizer o quê? Vem dizer
que a Presidente conte conosco no que tange à ação
em termo da dignidade e da seriedade. E a Ana Amélia que está aqui representando – eu venho de longe,
aqui estou há muito tempo –, mas ela chegou agora e
representa o que o povo hoje está pensando, hoje está
pensando. É melhor a Presidente Dilma ter uma atuação ﬁrme, e daqui a pouco o PT e PMDB vão correr
atrás dela porque o povo está com ela, do que ela se
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dobrar coisinha daqui ou coisinha dali e daqui a pouco
cairemos em erro.
Eu agradeço muito, muito o seu aparte.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Presidente, desculpe-me, no minuto em que o senhor falou o
meu nome eu estava ao telefone resolvendo um assunto.
Mas, o seu discurso, como todos, aliás os seus discursos
aqui, sempre tiveram a grandeza de colocar o Brasil em
primeiro lugar, depois os partidos, não digo nem o seu, e
lá embaixo o senhor o coloca, inclusive. Essa é a ordem
dos seus discursos: primeiro o Brasil. E essa proposta, e
que ela saiba, a Presidenta, de que conta aqui com um
grupo para apoiar aquilo que for certo, para fazer críticas naquilo que, ao criticarmos, vamos alertá-la, para
que ela se precaver, para que ela evite, isso já justiﬁca o
seu discurso. Mas eu queria fazer aqui uma provocação
ao senhor e à Senadora Ana Amélia também, o que eu
tenho feito desde que tivemos a solução do caso Palocci. Por que a gente não vai um pouco além e aproveita
esse novo momento – e até tendo como Chefe da Casa
Civil a Senadora, que saiu daqui nesses dias – para fazer
uma lista de alguns pontos que conseguíssemos colocar
como suprapartidários, capazes de serem defendidos
por todos aqui, ou quase todos, unanimidade não existe,
e pelo Poder Executivo também, em um diálogo construído entre os dois Poderes? Nós precisamos discutir
o problema da reforma política e da moralização da política, por exemplo. Será que a gente não consegue um
conjunto de medidas que resolvam isso suprapartidariamente? Segundo: a Presidenta lançou uma campanha
pela erradicação da miséria. Será que a gente não tem
condições de transformar isso em uma bandeira que não
seja apenas dela, seja de todos nós – obviamente que,
para isso, ela terá de ouvir algumas sugestões nossas e
não poderá ser o programa como ela quer? O problema
do futuro da economia brasileira que vai bem hoje, mas
pode não ir daqui a alguns anos, porque estamos virando um País baseado na exportação de bens primários e
na importação de bens de alta tecnologia. Não tem futuro o país que tem essa economia. Pode ter até um bom
presente, pode ser a sétima economia do mundo hoje
mas, pouco a pouco, os outros vão subir. Embora não
subam para posições melhores, porque são pequenos,
a verdade é que o nosso tamanho é que inﬂui na nossa
posição, eles vão subir do ponto de vista do produto que
nos exportam e que nós importamos. Amanhã, muda-se
a compra de soja do Brasil para outro país, mas a gente
não consegue mudar a compra de equipamentos médicos, por exemplo, de Israel para outro país, porque Israel
é que exporta grande parte dos equipamentos médicos
que a gente usa por aí. A própria educação. Por que a
gente não consegue fazer um projeto suprapartidário
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pela educação? Esses erros dos livros. Por que a gente
não tenta fazer aqui, junto com o Governo, uma forma de
que não aconteçam esses erros? Esses e outros pontos.
Temos uma ﬁgura, como Aécio Neves, que acho que é
capaz de entender e aceitar chegar a esses pontos. Não
podemos colocar dez pontos, porque aí acaba, oposição
e governo viram uma coisa só. Mas alguns pontos que
sejam suprapartidários a gente poderia construir aqui. E o
senhor é uma ﬁgura que poderia, de certa maneira, ajudar
a costurar e a liderar isso, não só a escolha dos pontos,
mas também com esse diálogo que o senhor tem com
todos nós aqui e com a própria Presidenta, mesmo que
o senhor não use, mesmo que o senhor não a procure,
mesmo que o senhor não fale com ela, mas tem, pelo
respeito que ela certamente lhe tem, poderia ser um elemento central. E outros. Ontem, conversei isso aqui com
o Presidente Fernando Collor. Com todo o passado que
tive do outro lado em relação a ele, sempre, de repente,
pode ser uma pessoa; o Itamar Franco, ninguém melhor
que o Itamar Franco...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Está
fazendo um belo trabalho na Comissão de Relações
Exteriores. Coisa que até agora a Comissão nunca
tinha feito.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Excelente trabalho. É verdade, nunca havia feito. Olha,
eu fui Presidente lá alguns meses, poucos, porque saí
do PT e tiraram a presidência corretamente, porque
não devia continuar se não era mais do partido que
me indicou. Mas S. Exª está fazendo um belo trabalho,
inclusive com debates na segunda-feira e outros que
estamos tendo na quinta-feira sobre a Rio+20. Então,
aqui ﬁca essa provocação para os dois Senadores: a
Senadora Ana Amélia e o senhor. Vamos tentar construir um conjunto de temas que virem temas suprapartidários, como, aliás, a estabilidade monetária virou.
Não por aceitação num primeiro momento porque o
PT ﬁcou contra, mas terminou sendo obrigado a entender que aquilo era uma posição correta. Tem outras
coisas também que a gente poderia fechar um projeto
suprapartidário, aproveitando a Ministra Gleisi que está
lá e que tem bom diálogo aqui e alguns de nós que
queremos ajudar o Brasil, como o senhor que sempre
tenta ajudar o Brasil com seus discursos.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Assino
embaixo do pronunciamento do Senador Cristovam
Buarque, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª vem defendendo essa tese, se não me engano,
desde o primeiro pronunciamento que fez há oito anos.
Eu acho que está na hora de a gente parar de falar e
fazer. Eu creio que o que está faltando é fazer.
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Em primeiro lugar, ninguém quer sair na frente,
porque quem sai na frente parece que está se exibindo, não sei o quê, meio que compromete.
Nós já ﬁzemos, V. Exª sabe, um grupo, estivemos reunidos, mas não conseguimos levar adiante.
O Senado melhorou muito nesse sentido. O Senado
passado, com todo o respeito, tinha quase que mais
de um terço de suplentes. Havia casos em que era o
suplente de suplente, segundo suplente. E as pessoas ﬁcaram muito interessadas, ou eram candidatas a
prefeito, ou eram candidatas a governador. Isso aqui
ﬁcou um vazio em termos de realização. Mas acho que
agora é a grande oportunidade.
Eu digo que, em primeiro lugar, repito, para mim
é a questão da seriedade e da ética. Apenas termos
um grupo que garanta a Presidenta na hora de fazer
as coisas que ela tem cobertura aqui. Não pode ninguém do MDB ou do PT: se você ﬁzer isso, nós não
votamos. Não. Pode fazer que nós votamos.
Segundo, é o que V. Exª está dizendo. Acho que
nunca chegou um momento tão oportuno como este.
Quer dizer, nunca o Ministério da Educação esteve em
uma situação de tanto ridículo. Ridículo o negócio dos
livros, que não tem explicação. Não tem lógica para
explicar. E ridículo o negócio da campanha, que foi um
negócio... Não podia ter entrado naquela. Não podia ter
colocado o Governo numa situação daquela. Imagina
se a campanha tivesse saído. Imagina se não tivesse abortado. De repente, estamos na televisão e está
aparecendo aquilo. É ridículo. Agora não precisa ser
o Ministro da Educação, uma pessoa ilustre. Pode ser
um Pedro Simon qualquer da vida, que não entende
nada, para olhar aquilo e dizer: aquilo não dá, aquilo
não serve nem para o meu ﬁlho, nem para o ﬁlho de
ninguém. Não é daquela maneira que se quer fazer o
negócio de respeitar a liberdade sexual, de parar com
atropelos, com violência. Não é daquela maneira. E a
Presidente teve competência. Ela foi e agiu e disse:
“Meu governo não vai fazer orientação para opção sexual de a, de b ou de c”. Mas o Ministro não poderia
colocar a Presidenta naquilo. Quer dizer, a Presidenta
teve dois desgastes enormes e ridículos. O Ministro
teve dois desgastes enormes e ridículos.
Volto a repetir: como é que se explica que, no
Ministério da Educação, numa matéria endereçada
aos estudantes, o cara não saiba fazer uma conta de
matemática? Está errada. Ali é ﬁscalização. Quantas
pessoas ﬁscalizaram? Quem ﬁscalizou aquilo? “Ô
João, você que estava coordenando, o que aconteceu
aqui?” Eu tenho vontade de fazer isto: ir ao Ministério,
encontrar com o Ministro e dizer: o senhor pode me
chamar o cara que coordenou a ﬁscalização para ele
me explicar o que aconteceu?

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Esta é a hora de V. Exª. Vamos nos reunir, marcar uma reunião.
O mal nosso, minha querida Ana Amélia, venho
brigando aqui, mas não consigo... Em vez de fazermos
sexta-feira e segunda-feira sem Ordem do Dia, sessão não deliberativa, fazermos sessões deliberativas
segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por exemplo,
agora marcamos como vai ser a agenda do mês que
vem e votamos na agenda do mês que vem o que vai
ser votado. O plenário aqui discute, e aí vamos discutir
mês que vem. Enquanto não se discute a agenda... Não
votou, não vai para casa; quer dizer, ﬁca aqui. Votou
em 20 dias, tem 10 dias para ir para casa. Votou em 25
dias, tem cinco dias para ir para casa. Não votou, não
vai. E aí a gente ﬁca aqui. Eu disse: pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí,
alguém me deu um aparte, dizendo: Mas, Senador, o
povo vai gozar da nossa cara; no domingo, todo mundo
olhando para lá, e o Senado trabalhando. Eu acho que
não. O povo vai dizer: mas mudaram as coisas. O que
que isso? Senador, trabalhando no domingo!
Se nós ﬁzéssemos isso, teríamos a continuidade
de debater uma matéria. Por exemplo, hoje, o Cristovam está levantando esse assunto. É muito importante,
é muito importante. Hoje de tarde, vamos pegar esta
sexta, este sábado, e vamos nos reunir para discutir
essa matéria. Não, só vamos voltar terça-feira. Então, é
sexta, é sábado, é domingo e é segunda e é terça-feira
que vamos voltar aqui. Aí já tem a crise da escolha do
novo Ministro, não sei o quê, e se esquece de tudo. Se
pudéssemos fazer isso, em vez de terça, hoje, sexta-feira.
Então, é aquilo que eu digo, minha querida Ana
Amélia, V. Exª vai ver como vai ser a sua vida: 1/3 no
Senado, 1/3 no Rio Grande, e 1/3 em avião, esperando, indo para lá, indo para cá. E a nossa vida? Nós
poderíamos fazer o contrário: uma vez vai e ﬁca, em
vez de você ir a Lagoa Vermelha e voltar para cá, e na
semana seguinte ir a Erechim e voltar para cá. Não, ﬁca
lá dez dias, vai a Lagoa Vermelha, Erechim, Vacaria,
faz o que tem de fazer, volta e ﬁca aqui. Não se consegue isso. É triste eu dizer... Fui falar com alguém e ele
me disse: “Está errado? Para mim está muito certo”.
“Mas como está certo?” “Para mim está correto. Terça
e quarta estou aqui, trabalhando aqui. Quinta de noite
e sexta estou cuidando das minhas rádios e dos meus
jornais. Sábado, domingo e segunda estou cuidando
das minhas plantações de fruta”. Ele é o maior exportador de frutas para a Europa. No fundo, todo mundo
tem isso, o cara termina tendo uma ocupação lá fora e
essa ocupação o impede de estar aqui. Mas acho que
é hora. Inicie V. Exª. Vamos marcar uma reunião quem
quiser. Vamos convidar a Senadora Gleisi. Acho que ela
vem correndo conversar com a gente e estudar uma
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proposta de ideia em conjunto, em vez de falar anonimamente. Você fala, fala, fala aqui, é uma maravilha,
todo mundo bate palmas, mas não sobra nada, porque ninguém faz nada. Vamos nos reunir e fazer uma
pauta. Vamos escolher três temas para levar adiante.
É bom para o Congresso e é bom para o Presidente.
Nesse sentido, V. Exª falou e concordo com o Presidente Collor pela primeira vez. Mas, na verdade, o que
está acontecendo na Comissão de Relações Exteriores? De repente, estamos sabendo o que aconteceu
no mundo árabe. De repente, estamos sabendo qual é
o relacionamento do Brasil com a China. De repente,
estamos sabendo como está o Mercado Comum Europeu, como é que ﬁca, como é que não ﬁca. De repente,
estamos debatendo como é participar do Conselho de
Segurança, se valem a pena ou se não valem a pena as
concessões ou não concessões. Isso nunca tinha sido
feito na Comissão de Relações Exteriores. Isso nunca
tinha sido feito na Comissão de Relações Exteriores!
E repare, segunda-feira, às cinco horas da tarde,
um dia normalmente ridículo, em que ninguém aparece,
e está todo mundo lá. Segunda-feira, às cinco horas
da tarde e está todo mundo lá. E veja que o Presidente
Fernando Collor não tem lá a simpatia de muita gente.
Ele é uma pessoa que... O estilo dele, etc. e tal. Mas
o assunto é importante, a atuação é importante. Ele
está agindo com muita categoria e há recepção. Acho
que vale a pena fazer isso.
Eu encerro, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de V. Exª.
Eu rezo para a Presidente Dilma. Ela está nas minhas
orações. Acho que para o Brasil é muito bom que ela dê
certo. Gostei da declaração do Lula, gostei. Ela escolheu,
decidiu na hora exata e agiu bem. Quer dizer, ele que tinha mandado que não podia demitir, recuou. E o que acha
sobre o futuro Ministro? O que acha sobre a escolha do
novo Chefe da Casa Civil? Se a Ministra, se a Presidente
escolheu, é porque está certo. Mas valeu a pena.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Requião.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti..
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a presente sessão.
(Levanta-se a Sessão às 12 horas e 57
minutos.)
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PARECER Nº 255, DE 2011
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 11, de 2011, primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o
procedimento de apreciação das medidas
provisórias pelo Congresso Nacional.
Relator: Senador Aécio Neves
I – Relatório
Vem à análise desta Comissão a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) nº 11, de 2011, de autoria do ilustre Senador José Sarney e outros Senhores
Senadores, cuja ementa é acima transcrita.
A proposta estabelece a seguinte sistemática
para tramitação das medidas provisórias:
a) publicada a matéria, a Câmara dos Deputados
terá até cinquenta e cinco dias para apreciá-la, entrando a proposição em regime de urgência e sobrestando
todas as demais deliberações legislativas da Casa após
quarenta e cinco dias até que se ultime a votação;
b) aprovada a matéria pela Câmara dos Deputados, ela será enviada ao Senado Federal, que terá
igual prazo para concluir sua apreciação, aplicando-se o
mesmo regime de urgência e sobrestamento da pauta;
c) havendo emendas no Senado Federal, a medida provisória retomará à Câmara dos Deputados para a
apreciação dessas, até o prazo ﬁnal de vigência do ato;
d) caso a Câmara dos Deputados não examine a
medida provisória no prazo, a matéria será remetida,
no estado em que se encontrar, ao Senado Federal,
que terá até cinquenta e cinco dias para apreciá-la,
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entrando a proposição em regime de urgência e sobrestando todas as demais deliberações legislativas
da Casa após quarenta e cinco dias, até que se ultime a votação;
e) na hipótese do item anterior, a Câmara dos
Deputados manifestar-se-á logo após a deliberação
do Senado Federal, observado o prazo de vigência da
medida provisória, quando poderá aprovar ou rejeitar a
medida provisória e as emendas desta Casa, vedada
a inclusão de novas emendas.
Além disso, a PEC extingue a necessidade de
prorrogação do prazo de validade das medidas provisórias, mantendo, entretanto, a sua vigência total em
cento e vinte dias, e elimina a comissão mista encarregada de examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer.
Explicam os ilustres autores que a presente proposta de emenda à Constituição tem por objetivo o
aperfeiçoamento dos procedimentos de apreciação das
medidas provisórias pelo Congresso Nacional, tendo
em vista a preservação da legitimidade do processo
legislativo. E lembram que a prática tem demonstrado
que a atual sistemática de edição e análise das medidas provisórias restringe a atuação das duas Casas
Legislativas no exame desse instrumento normativo
que excepcionalmente confere ao Presidente da República o poder de legislar, atribuindo-lhe função própria do Parlamento.
Registram, ainda, os signatários da proposta que
a mudança mais signiﬁcativa trazida é aquela que diz
respeito aos procedimentos de tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional. Com efeito,
durante o prazo de cento e vinte dias de vigência da
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medida provisória as duas Casas Legislativas terão
garantidas, de forma equânime, as suas prerrogativas
no decorrer do processo legislativo.
A proposição recebeu três emendas.
A Emenda n° 1, de autoria do Senador Randolfe
Rodrigues, pretende inserir a previsão de que a medida
provisória somente terá força de lei após a aprovação
de sua admissibilidade pelo Congresso Nacional, bem
como disciplinar os procedimentos para tal.
A Emenda n° 2, do Senador Vital do Rêgo, busca
estabelecer que as medidas provisórias que disponham
sobre matéria orçamentária serão encaminhadas, previamente ao seu exame pelos Plenários das Casas do
Congresso Nacional, à análise da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).
A Emenda n° 3, do Senador Pedro Simon, promove diversos ajustes na proposta, explicitando a restrição de as medidas provisórias tratarem de mais de um
tema e modiﬁcando os prazos para análise da matéria
e os critérios para a sua admissibilidade.
II – Análise
Cabe a esta Comissão, na forma do art. 356 do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), proceder à análise da proposição quanto à sua admissibilidade e mérito.
Do ponto de vista de sua admissibilidade, a Proposta de Emenda à Constituição n° 11, de 2011, preenche o requisito do art. 60, I, da Constituição da
República, sendo assinada por mais de um terço dos
membros da Casa.
Ademais, a proposta observa a regra constitucional que veda emenda à Constituição na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado
de sítio, que trate de matéria constante de proposta de
emenda rejeitada ou havida por prejudicada na atual
sessão legislativa e tenda a abolir a forma federativa do
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a
separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais (art. 60, I, e §§ 1°, 4º e 5° da Constituição e arts.
354, §§ 1° e 2°, e 373 do Regimento Interno do Senado
Federal – RISF). Também, não incorre na proibição prevista no art. 371 do RISF, em razão de a proposta não
visar à alteração de dispositivos sem correlação entre si.
No tocante ao mérito, já é consenso nesta Casa
a necessidade de alteração das normas de tramitação
das medidas provisórias estabelecidas pela Emenda
Constitucional n° 32, de 2001, promulgada quando tínhamos a honra de presidir a Câmara dos Deputados.
É certo que à época, a alteração da sistemática
representou um grande avanço em comparação com
a situação anterior, quando a reedição mensal das
medidas provisórias, seu reduzido prazo de vigência
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de trinta dias e a obrigação de sua votação em sessões conjuntas, na prática, impediam a sua votação
e as eternizavam,
Ou seja, o que ocorria é que, efetivamente, o então vigente procedimento de tramitação de medidas
provisórias possibilitava que o Poder Executivo legislasse sem qualquer participação do Poder Legislativo
no processo.
Impõe-se, entretanto, dar um passo adiante, nesse
momento em que o país se encontra em plena estabilidade institucional e a inovação legislativa não exige
a urgência de tempos mais difíceis.
Trata-se, ademais, de, ao modiﬁcar a sistemática
de tramitação das medidas provisórias, amadurecer a
própria relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, ampliando a responsabilização mútua e
a participação dos dois Poderes na elaboração legislativa, como exige a Constituição.
Esse tema já foi objeto de inúmeras manifestações dos membros desta Casa. Os fatos recentes,
quando medidas provisórias tiveram de ser votadas
de afogadilho ou rejeitadas por esta Casa, por absoluta carência de tempo para discuti-las a contento, só
reforçam o fato.
Assim, em primeiro lugar, é necessário recuperar
uma ideia que já chegou a ser aprovada por unanimidade por esta Casa, quando, em 8 de fevereiro de 2006,
votou, em segundo turno, a PEC n° 72, de 2005, cujo
primeiro signatário foi o saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães e que foi também sugerida na emenda
apresentada pelo Senador Randolfe Rodrigues.
Trata-se de prever que as medidas provisórias somente terão força de lei depois de serem consideradas
admitidas pelo Congresso Nacional. Caso contrário,
a matéria passaria automaticamente a tramitar como
projeto de lei em regime de urgência constitucional.
Adaptamos, aqui, o que previa aquela proposição
e a Emenda n° 1.
Estamos propondo que a medida provisória deverá ter a sua admissibilidade apreciada por comissão mista permanente de Deputados e Senadores,
em processo sumário, com recurso para o plenário do
Congresso Nacional, ou, durante os períodos de recesso, pela Comissão Representativa. E só após sua
admissão adquirirá força de lei.
A existência de uma comissão mista é fundamental, uma vez que se trata de uma manifestação em
nome do Poder Legislativo como um todo e, tendo em
vista a urgência com que a matéria deve ser apreciada
e a necessidade de vigorar, a partir daí com força de
lei, não haveria como ouvir, separadamente, as duas
Casas, quanto à admissibilidade.
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Admitida a medida provisória, entretanto, seria,
sempre, cumprido o princípio constitucional de que as
matérias de iniciativa do Poder Executivo têm a sua
tramitação iniciada na Câmara dos Deputados, de forma a manter a harmonia do texto magno e a assegurar
o funcionamento do nosso sistema bicameral, que é
cláusula pétrea da nossa Constituição, na medida em
que é garantia da perenidade da Federação. Ou seja:
a apreciação de mérito da medida provisória iniciar-se-ia sempre pela Câmara dos Deputados.
Impõe-se, daí, em nome do mesmo princípio, dividir os prazos de tramitação desse tipo de ato entre
as duas Casas do Congresso Nacional. Nessa divisão,
estamos sugerindo, conforme, inclusive, já constava
da citada PEC n° 72, de 2005, dar à Câmara dos Deputados um prazo um pouco mais longo.
Procura-se, aqui, permitir que aquela que é a Casa
iniciadora e mais numerosa possa se desincumbir de
sua obrigação sem atropelos.
Essa alteração leva, também, à extinção da comissão mista ad hoc encarregada de dar parecer sobre as medidas provisórias, algo que a experiência já
mostrou ser preciso, uma vez que esses colegiados
nunca funcionaram a contento, sequer formalmente.
Tudo isso vai ao encontro da ideia presente na
PEC ora em análise, bem como do objetivo de seus
eminentes autores.
Parece-nos necessário, entretanto, inclusive como
forma de homenagear o sistema bicameral, alterar a
sistemática adotada na proposta, promovendo, de forma completa, a divisão de prazos entre a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal.
Trata-se de dar às medidas provisórias tratamento
similar àquele adotado pela Carta Magna aos projetos
de lei que, se rejeitados em uma Casa Legislativa, não
vão à outra. Assim, não votar uma medida provisória
no prazo estipulado para tal, se traduzir-se-ia exatamente em rejeitá-la.
Ou seja, o que se propõe é que, como tem lugar com todas as demais proposições legislativas, a
tramitação das medidas provisórias em cada Casa do
Congresso Nacional seja autônoma, representando
um ciclo completo.
Mantém-se a previsão do sobrestamento da pauta, caso a Câmara dos Deputados não vote a matéria
em quarenta e cinco dias e o Senado Federal em trinta
e cinco. Ou seja: o sobrestamento contemplaria o não
cumprimento de prazos, em cada Casa isoladamente, e não como é hoje, com prazo de sobrestamento
comum às duas Casas.
Além disso, estamos também propondo, como forma de permitir maior ﬂexibilidade para as Casas Legislativas, que o sobrestamento da pauta não se aplique a
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matérias que também estiverem em regime de urgência
constitucional (art. 64, da Constituição Federal).
Adapta-se, também, o texto do § 10 do art. 62 da
Constituição, para nele incluir a hipótese de inadmissibilidade das medidas provisórias e para padronizá-lo
com a redação dos arts. 60, § 5°, e 67.
Finalmente, aqui buscando inspiração no que
propõe o Senador Paulo Bauer, em sua PEC n° 8, de
2011, estamos incorporando algumas restrições ao
âmbito material das medidas provisórias, vedando a
edição dessa espécie normativa sobre criação ou transformação de cargos, empregos ou funções públicas e
criação ou transformação de Ministérios e órgãos e
entidades públicas.
Trata-se de matérias que, com certeza, podem
ser apreciadas através de projeto de lei, nada havendo nelas que demande o processo excepcionalíssimo
das medidas provisórias.
Temos a certeza de que a aprovação desta PEC
irá, de um lado, assegurar o adequado papel desta Casa
na apreciação das medidas provisórias, sem, de forma
alguma, minimizar o da Câmara dos Deputados, como
Casa iniciadora, e, de outro, fazer com que a relação
entre os Poderes Legislativo e Executivo evolua para
outro patamar, no qual a autonomia e a convivência
harmônica sejam reforçadas.
Com relação à Emenda n° 1, conforme já comentado acima, seu conteúdo é incorporado ao substitutivo, restando, então, prejudicada, apesar de ter o seu
objetivo acolhido no mérito.
Já no tocante à Emenda nº 2, ainda que reconhecendo a justeza da preocupação expressada pelo
seu ilustre autor, não nos parece que a sistemática
lá prevista se harmonize com o procedimento que se
pretende implementar para o exame das medidas provisórias. A manutenção da análise da espécie normativa pela CMO, quando tratar da abertura de crédito
extraordinário, acabará obrigando a atrasos em sua
tramitação.
Quanto à Emenda nº 3, estamos acolhendo-a
parcialmente, para vedar a edição de medidas provisórias que tratem de mais um assunto, ampliar o prazo
que a comissão mista permanente terá para deliberar
sobre a sua admissibilidade e para explicitar que o
recurso a essa decisão terá que ser assinado por, no
mínimo, um quarto dos membros de cada Casa do
Congresso Nacional.
III – Voto
Ante o exposto, votamos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2011, na
forma do seguinte substitutivo, restando prejudicada
as Emenda nºs 1 e 2 e rejeitada a Emenda nº 2:
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Emenda nº - CCJ (Substitutivo)
Proposta de Emenda à Constituição
nº 11, de 2011
Altera o procedimento de apreciação
das medidas provisórias pelo Congresso
Nacional.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 62 da Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, que terão força de lei
depois de aprovada a sua admissibilidade,
devendo submetê-las de imediata ao Congresso Nacional.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias que versem sobre mais de um assunto
e sobre matéria:
I– ..........................................................
e) criação ou transformação de cargos,
empregos ou funções públicas;
f) criação ou transformação de Ministérios e órgãos e entidades públicas,
..............................................................
§ 3º As medidas provisórias admitidas
na forma do § 5º, ressalvado o disposto nos
§§ 11 e 12, perderão eﬁcácia, desde o início
de sua vigência, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as
relações jurídicas delas decorrentes, se não
forem aprovadas:
I– pela Câmara dos Deputados no prazo de sessenta dias contado de sua admissibilidade;
II– pelo Senado Federal no prazo de cinquenta dias contado de sua aprovação pela
Câmara dos Deputados;
II– pela Câmara dos Deputados para
apreciação das emendas do Senado Federal
no prazo de dez dias contado de sua aprovação por essa Casa.
§ 4º Os prazos a que se refere o § 3º
suspendem-se durante os períodos de recesso
do Congresso Nacional.
§ 5º A medida provisória somente terá
força de lei depois de aprovada a sua admissibilidade por comissão mista permanente
de Deputados e Senadores, observado o seguinte:
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I– a comissão terá cinco dias úteis contados da publicação da medida provisória para
se manifestar;
II - da decisão da comissão cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao plenário do
Congresso Nacional, assinado por um quarto
dos membros de cada uma de suas Casas,
que deverá ser protocolado até dois dias úteis
após a decisão;
III - o Congresso Nacional será convocado, no prazo de três dias úteis para, em sessão
conjunta, apreciar o recurso, que constará da
ordem do dia com prioridade sobre os demais
itens, sendo considerado desprovido se não
apreciado nesse prazo;
IV– se a comissão não se manifestar no
prazo a que se refere o inciso I, a decisão sobre
a admissibilidade transfere-se para o plenário
do Congresso Nacional, que será convocado,
no prazo de três dias úteis, para se manifestar, em sessão conjunta, após o que, também
não havendo decisão, considera-se inadmitida
a medida provisória;
V– se o Congresso Nacional estiver em
recesso, caberá à Comissão Representativa de
que trata o § 4º do art. 58 apreciar a admissibilidade, em única instância, no prazo de cinco
dias úteis contados da publicação da medida
provisória, após o qual, não havendo decisão,
essa será considerada inadmitida;
VI– se a medida provisória não for admitida, será ela transformada em projeto de lei
em regime de urgência, na forma do § 1º do
art. 64, com tramitação iniciada na Câmara
dos Deputados.
§ 6º Se, no caso dos incisos I e II do § 3º,
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
não se manifestarem, respectivamente, em até
quarenta e cinco e trinta e cinco dias, a medida provisória entrará em regime de urgência,
sobrestando todas as demais deliberações
legislativas da respectiva Casa, com exceção
das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.
..............................................................
§ 8° As medidas provisórias, após a sua
admissibilidade, terão sua votação iniciada na
Câmara dos Deputados.
..............................................................
§ 10. É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, de matéria constante de
medida provisória que tenha sido inadmitida,
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que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido
sua eﬁcácia por decurso de prazo.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Revogam-se os §§ 7º e 9º do art. 62 da
Constituição Federal.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se às medidas provisórias que venham a ser editadas após a
sua publicação.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Aécio
Neves, Relator.
COMPLEMENTAÇÃO AO PARECER
N° 255, DE 2011
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição no 11, de 2011, primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera a
procedimento de apreciação das medidas
provisórias pelo Congresso Nacional.
Relator: Senador Aécio Neves
I – Relatório
Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) do dia 13 de abril de 2011, apresentamos o nosso relatório à Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) n° 11, de 2011, de autoria do Ilustre
Senador José Sarney e outros Senhores Senadores,
cuja ementa é acima transcrita, concluindo pela aprovação da matéria, na forma de substitutivo.
Na mesma reunião, foi concedida vista coletiva
da matéria, nos termos regimentais.
Em seguida, na reunião do dia 4 de maio de
2011, o eminente Senador José Pimentel apresentou
voto em separado concluindo pela aprovação do texto
original da PEC n° 11, de 2011.
Posteriormente, foi apresentada a Emenda n° 4,
do Senador Romero Jucá.
II – Análise
Após os debates preliminares feitos sobre a matéria, passamos a fazer contatos com Senadores de todos os partidos, na busca de se chegar a um consenso
sobre a matéria, para que possamos ter uma proposta
que represente o pensamento de toda a Casa.
Nessa direção, estamos apresentando a presente
complementação de nosso relatório, fazendo algumas
modiﬁcações no substitutivo então apresentado.
Como principal alteração, estamos propondo
que seja mantida a vigente norma constitucional que

JUNHO 2011

Junho de 2011

prevê que a medida provisória tem força de lei a partir
de sua publicação.
Passa-se a exigir, entretanto, que, após a sua
edição, a matéria seja remetida a uma comissão mista permanente de doze Deputados e doze Senadores
para o exame de sua admissibilidade, no prazo de
dez dias.
Se a admissibilidade for deferida ou se a comissão não se manifestar no prazo, a medida provisória
continuará a sua tramitação normal em cada Casa do
Congresso Nacional. No entanto, se ela for considerada inadmitida, perderá a eﬁcácia, desde a sua edição e será transformada em projeto de lei em regime
de urgência.
Além disso, como forma de assegurar a homogeneidade temática desse tipo de matéria, prevê-se a
medida provisória e o projeto de lei de conversão não
conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não
vinculada por aﬁnidade, pertinência ou conexão.
Finalmente, estamos excluindo a limitação ao
âmbito material das medidas provisórias, que tínhamos inicialmente proposto.
Com essas alterações, continuamos acolhendo
parcialmente as Emendas n°s 1 e 3, na forma do substitutivo, e rejeitando a Emenda n° 2, pelos mesmos
motivos anteriormente externados.
Com relação à Emenda n° 4, ela, efetivamente,
traduz, em boa parte, os resultados do acordo que resultou nas alterações aqui acolhidas, Assim, é, também,
parcialmente incorporada ao substitutivo.
Esperamos que, com essas alterações, possamos chegar a um ponto comum sobre essa matéria,
permitindo a harmonia entre as Casas legislativas e
o relacionamento adequado entre os Poderes Legislativo e Executivo.
III– Voto
Ante o exposto, votamos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 11, de 2011, na
forma do seguinte substitutivo, restando parcialmente
acolhidas as Emenda n°’ 1, 3 e 4 e rejeitada a Emenda n° 2:
EMENDA N° 1– CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 11, DE 2011
Altera o procedimento de apreciação
das medidas provisórias pelo Congresso
Nacional.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
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Art. 1° O art. 62 da Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 62. ................................................
..............................................................
§ 3° As medidas provisórias, ressalvado
o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eﬁcácia,
desde o inicio de sua edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes,
se forem consideradas inadmitidas na forma
do § 3º ou se não forem aprovadas:
I– pela Câmara dos Deputados no prazo
de cinquenta dias contado de sua admissibilidade ou de ﬁnal do prazo a que se refere o
inciso I do § 5°;
II– pelo Senado Federal no prazo de quarenta e cinco dias contado de sua aprovação
pela Câmara dos Deputados;
III– pela Câmara dos Deputados para
apreciação das emendas do Senado Federal
no prazo de quinze dias contado de sua aprovação por essa Casa.
§ 4° Os prazos a que se referem os §§
3° e 5º suspendem-se durante os períodos de
recesso do Congresso Nacional.
§ 5° Preliminarmente ao seu exame pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, as medidas provisórias serão submetidas
a uma comissão mista permanente de doze
Deputados e doze Senadores, para o juízo prévio de admissibilidade, observado o seguinte:
I– a comissão terá dez dias contados
da publicação da medida provisória para se
manifestar;
II– se a comissão não se manifestar no
prazo a que se refere o inciso I, a decisão sobre
a admissibilidade transfere-se para o plenário
de cada Casa do Congresso Nacional, a ser
feita no momento de sua apreciação;
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III– se a medida provisória não for admitida, será ela transformada em projeto de lei
em regime de urgência, na forma do § 10 do
art. 64, com tramitação iniciada na Câmara
dos Deputados.
§ 60 Se, no caso dos incisos I e II do §
3°, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, respectivamente,
em até quarenta e trinta e cinco dias, a medida provisória entrará em regime de urgência,
sobrestando todas as demais deliberações
legislativas da respectiva Casa, com exceção
das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.
..............................................................
§ 8° As medidas provisórias, após a sua
admissibilidade ou o ﬁnal do prazo a que se
refere o inciso I do § 5°, terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
..............................................................
§ 10. É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, de matéria constante de
medida provisória que tenha sido inadmitida,
que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido
sua eﬁcácia por decurso de prazo.
..............................................................
§ 13. A medida provisória e o projeto de
lei de conversão não conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por
aﬁnidade, pertinência ou conexão.” (NR)
Art. 2° Revogam-se os §§ 7° e 9° do art. 62 da
Constituição Federal.
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação, aplicando-se às medidas provisórias que venham a ser editadas após a
sua publicação.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Aécio
Neves, Relator.
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1 – Walter Pinheiro
2 – Cristovam Buarque
3 – João Pedro
4 – Geovani Borges
5 – Gleisi Hoffmann
6 – Ricardo Ferraço
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
JOSÉ PIMENTEL, NA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
I – Relatório
Para maior celeridade dos nossos trabalhos, manifesto minha adesão à parte descritiva do relatório do
Senador Aécio Neves (PSDB – MG), da qual constam
a suma da proposição e o registro das emendas a ela
oferecidas, acrescentando-lhe, tão-somente, que, uma
vez lido o documento na reunião desta Comissão, ocorrida em 13 de abril próximo passado, a Presidência
concedeu vista coletiva sobre a matéria, nos termos do
art. 132, § 1º do Regimento Interno do Senado Federal.
Como não concordo com a análise e as conclusões de
Sua Excelência, apresento, nesta oportunidade, voto
em separado, nos termos do inciso I do § 6º do mesmo
art. 132 do Regimento Interno.
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II – Análise
Endosso, preliminarmente, as assertivas do Senador Aécio Neves (PSDB – MG) acerca da competência
desta Comissão para examinar a proposição bem como
sobre os pressupostos de admissibilidade.
Tem sido recorrente o debate, no Congresso
Nacional, sobre o instituto das medidas provisórias. E
as conclusões, no curso do procedimento legiferante,
apontam para direções as mais variadas, contemplando preocupações as mais distintas.
A única matéria que, desde a promulgação da
Constituição Federal, logrou converter-se em ato normativo a esse respeito foi a Proposta de Emenda à
Constituição nº 1, de 1995, apresentada na inauguração da 50ª Legislatura, que tinha o então Senador
Esperidião Amin como primeiro signatário. A promulgação da Emenda Constitucional nº 32, em 11 de setembro de 2001, oriunda dessa proposta, não foi um
processo expedito e fácil. Com efeito, quem veriﬁcar
a sua tramitação, observará ali solicitação formulada
em 12 de setembro de 1995, pelo Senador Roberto
Requião (PMDB – PR), para que a matéria já fosse
prontamente inserida em Ordem do Dia. A votação
desse requerimento foi postergada até 7 de maio de
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1996, ocasião em que o Senador Roberto Requião
pediu a sua retirada, ante o compromisso de criação
de uma comissão especial para reexaminá-la, visando a construção de um consenso em torno do tema.
A inusitada solução não fora gratuita. Derivou do
constrangimento da base governista, em face da injustiﬁcável postergação da votação de um requerimento
formulado pelo Senador Eduardo Suplicy (PT – SP),
a ﬁm de que o Projeto de Lei n° 13, de 1991 (Complementar) fosse submetido à apreciação do Plenário. Essa
proposição também tratava da regulação da edição de
medidas provisórias, com base no parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal. Fora apresentada pelo
então Ministro da Justiça do Governo Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim, quando ainda membro da
Câmara dos Deputados. O referido projeto encontravase no Senado Federal desde 26 de março de 1991 e
no início da legislatura seguinte ainda estava pendente
de apreciação, o que motivou o requerimento do Senador Eduardo Suplicy (PT – SP). Finalmente, em 29 de
agosto dc 1996 a maioria governista explicitou a posição
do governo, repudiando, deﬁnitivamente, a inclusão da
matéria em pauta. Ou seja, cinco anos após a leitura de
uma proposição apresentada por um jurista de escol,
ministro de Estado da pasta da Justiça, o próprio governo de que fazia parte o autor se mobiliza para evitar
a aprovação de um simples requerimento da Oposição,
que pedia a votação do projeto.
É importante registrar que o relator da mencionada PEC; Senador Josaphat Marinho (PFL – BA), renovou, no âmbito da dita comissão especial, o relatório
que já apresentara anteriormente perante a CCJ. A
maioria governista, contudo, fez prevalecer o voto em
separado do Senador José Fogaça (PMDB – RS), o
qual serviu de supedâneo para a Emenda Constitucional n° 32, de 2001, ora objeto de tantas críticas.
Na verdade, como dito, o problema de regulamentar a edição e a tramitação das medidas provisórias tem
sido tormentoso, desde a adoção desse instrumento
na Constituição Federal de 1988. A cada tentativa, por
emenda constitucional ou por mudanças regimentais,
novos problemas surgem, fazendo com que esta questão, de magna relevância, ocupe o tempo e demande
o esforço de deputados e senadores.
Isso, contudo, não deve nos impelir à fuga do debate sobre a temática. Na primeira sessão legislativa
da legislatura anterior, em aparte ao então Senador
Marconi Perﬁlo (PSDB-GO), no Plenário, o Senador
Fernando Collor (PTB-AL) sustentou, com a experiência de ex-Presidente da República, que, os tempos
atuais não permitem que o Poder Executivo prescinda
do uso de medidas cautelares legislativas anômalas. É
preciso que se encontre uma saída contra o uso imo-
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derado e abusivo dessas medidas, aﬁrmou, ainda, o
representante do Estado de Alagoas.
Evidentemente– e não poderia ser de outra forma– Governo e Oposição tendem a ter posições diferentes em relação ao tema. Mas esse fato não pode
se transformar em obstáculo a que se encontre um
caminho, um meio termo, aristotélico, capaz de dirimir
o conﬂito, levando em consideração, sobretudo, razões
de Estado e não de governo.
De pronto, registramos que, mesmo quando estivemos na Oposição, não abrimos mão de uma questão
de principio: as medidas provisórias devem ter eﬁcácia
de lei desde a sua edição (ex tunc). Posição diferente
parecem ter aqueles que, quando governo, defendiam
essa tese e, agora, do outro lado, a repudiam. Difícil
imaginar o que sustentariam se, eventualmente, retornassem à cheﬁa do Executivo.
Permitam-nos ilustrar a relevância desse princípio
com um único exemplo que cremos ser bastante para
justiﬁcar nosso entendimento. O art. 3° da Medida Provisória n° 542, de 1995, que dispôs sobre o Plano Real,
estabeleceu, que a emissão da nova moeda estaria
previamente vinculada às reservas internacionais equivalentes, conversíveis em dólares dos Estados Unidos
da América, acrescendo que, para tanto, a paridade a
ser obedecida, para ﬁns de equivalência, seria de um
dólar dos EUA para cada real emitido.
Se -- apenas para argumentar -- essa norma só
tivesse alcançado a sua eﬁcácia três dias após a sua
edição, simplesmente não teria sido possível a implantação do novo sistema monetário nacional. O País teria
quebrado antes.
A tese de atribuição de eﬁcácia de lei à medida
provisória após o crivo de admissibilidade de uma comissão parlamentar procura sua justiﬁcação na combinação de argumentos falaciosos. Invocam seus defensores, o princípio de separação de poderes -- forte
no sistema presidencialista de governo -- e o pressuposto de existência de maioria parlamentar para que
o governo possa avocar o poder de legislar em substituição ao Parlamento.
Esquecem esses – ou deliberadamente omitem–
que o sistema de separação de poderes não é rígido. Há
imbricação funcional entre os poderes de Estado no presidencialismo. Daí preferirem muitos a expressão “freios
e contrapesos” (checks and balances) ou, na esteira do
Senador Marco Maciel, o conceito de “equipotência de
poderes”. Com efeito, se analisarmos o art. 68 da Constituição Federal veremos que é possível e absolutamente
lícito o Congresso Nacional delegar poderes legislativos
ao chefe do Poder Executivo, sem necessidade imperativa de o Congresso Nacional ter de apreciar a posteriori a legislação adotada pelo Presidente da República.
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Trata-se de uma delegação legislativa, cujos resultados
não se sujeitam a controles parlamentares. O § 3° desse
artigo estipula que a ratiﬁcação congressual só ocorrerá
se a resolução do Congresso Nacional, por meio da qual
o poder diferante é outorgado na forma do § 2°, dispuser nesse sentido. Vale anotar que as duas últimas leis
delegadas adotadas pela União, a saber, as de n° 12 e
13, de 1992, resultaram da Resolução n° 1; de 1992, do
Congresso Nacional, que não previu a submissão dos
textos legai elaborados pelo Presidente da República à
posterior aquiescência congressual.
Aliás, no Estado de Minas Gerais, esse expediente – vale dizer, a inexistência de prerrogativa de veto
legislativo – vem sendo adotado com regularidade.
Em 12 de dezembro de 2002, foi editada a Resolução
n° 5.210; em 15 de dezembro de 2006, a Resolução
n° 5.294; e em 20 de dezembro de 2010, a Resolução
n° 5.341. Por tais diplomas, concederam-se ao Governador do Estado várias delegações para elaborar leis
dispondo sobre a estrutura administrativa daquele ente
federado, incluída ampla autorização para a criação
de órgãos e cargos. Tudo sem nenhum controle por
via de ratiﬁcação ulterior pela assembléia legislativa.
É importante observar, também, que todas essas resoluções foram editadas em ﬁnal de legislatura,
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para uso por um novo governo, no curto interregno que
antecede a instalação da nova legislatura. Isso evidencia a inexistência de uma relação ﬁduciária entre os
legisladores que deveriam outorgar o poder de legislar
ao chefe de executivo – que lhes caberia controlar e
ﬁscalizar – e o governador que, ao ﬁm e ao cabo, faz
uso desse poder.
Por outro lado, não é certo que, no sistema parlamentarista de governo, a ação legislativa do Executivo pressupõe, sempre, a existência da maioria
parlamentar. Na Alemanha, típico modelo de república parlamentarista, durante o chamado “Estado de
Emergência Legislativa” ocasião em que o chanceler
(primeiro-ministro) legisla em substituição à Câmara
dos Deputados -- o pressuposto fático é exatamente
a inexistência da maioria parlamentar (CF. art. 81, Lei
Básica da República Federal da Alemanha).
Diante das críticas mais variadas sobre o uso – ou
abuso– na edição de medidas provisórias no sistema
político brasileiro, apresentamos um breve quadro sobre
o quantitativo de MPs editadas após a Constituição de
1988 para identiﬁcação de algum padrão recorrente.
De 1989 a 2010 é possível contar um total de 1.116
medidas provisórias, o que dá uma média de 51 medidas provisórias por ano.
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No atual governo, não obstante ainda estejamos
no início de uma gestão, nos quase cento e vinte dias
de administração, foram editadas apenas oito medidas
provisórias. Isso projeta um montante anual de edição
de MPs de cerca de apenas trinta e três atos normativos dessa natureza. Uma queda muito signiﬁcativa,
se compararmos com o padrão apurado.
Outro aspecto interessante a merecer registro é a
total inércia do Congresso Nacional quanto ao exercício
de sua função de editar competente decreto legislativo
para disciplinar as relações jurídicas decorrentes de
rejeição ou perda dc eﬁcácia de medida provisória, todas as vezes em que esses eventos ocorreram.
O debate atualmente instaurado no Congresso
tem como pontos centrais o trancamento da pauta legislativa por um longo período e o pouco tempo destinado ao Senado Federal para análise e deliberação
das medidas provisórias. Esses devem ser os focos de
discussão, sob uma perspectiva equilibrada, longe das
paixões políticas. A Proposta de Emenda à Constituição n° 11, de 2011, que tem como primeiro signatário
o Presidente José Sarney, tenta enfrentar estas duas
questões. A lógica que permeia a proposição é levar
para a Constituição o que ocorre na prática, com algumas inovações. Neste sentido, propõe-se que Câmara
dos Deputados e Senado Federal tenham, cada qual,
cinqüenta e cinco dias para análise da MP, restando ainda dez dias para apreciação de emendas pela
Casa de origem. Advoga-se ainda que o trancamento
da pauta ocorra nos últimos quinze dias de tramitação
em cada Casa — o que representaria um avanço para
o Senado. Isto garantiria um prazo bastante razoável
para a deliberação do Senado Federal, bem como impediria que as medidas provisórias aqui chegassem já
trancando a pauta legislativa ordinária.
Não se vislumbra na proposta qualquer tentativa de subtrair prerrogativas do Poder Executivo ou
de inviabilizar o uso deste instrumento. O conﬂito que
poderia surgir na discussão desta matéria está concentrado na relação entre Câmara dos Deputados e
Senado Federal. O substitutivo oferecido pelo relator
está permeado por outra lógica. Há um claro viés de
conﬂito entre Governo e Oposição na proposta apresentada. O foco do debate muda totalmente de direção,
deixando de ser um debate institucional entre as duas
Casas e passando a ser uma disputa política polarizada pelo facciosismo.
Ademais, o relator propõe ampliar o arrolamento
das matérias em que se veda ao Executivo a prerrogativa de editar medidas provisórias, aditando-lhe a
interdição do uso desse instrumento para criação ou
transformação de cargos, empregos, funções públicas,
órgãos e entidades públicas. Apesar de se reconhecer
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que, por vezes, houve abuso desta iniciativa por parte
de todos os governos, não se observa um argumento
razoável para limitá-la. O juízo de urgência e relevância
é eminentemente político, quer quando de sua edição
pelo Poder Executivo, quer quando de sua apreciação
pelo Congresso Nacional. Só é residualmente jurídico,
conforme tem assinalado o Supremo Tribunal Federal,
quando esses aspectos são aferíveis por critérios objetivos à luz do ordenamento jurídico. Recentemente,
a Presidente da República editou uma medida provisória (MP n°527, de 2011) para criar uma secretaria
especial de aeroportos, mas enviou ao Congresso
Nacional projeto de lei (Mensagem Presidencial n° 85,
de 2011), dispondo sobre a criação de uma outra secretaria especial, destinada às questões de interesse
das micro e pequenas empresas. O que motivou essas
ações discrepantes foi justamente uma análise política
de urgência e relevância dos temas.
III – Conclusão
Assim, por todo o exposto concluímos pela aprovação total da Proposta de Emenda à Constituição n°
11, de 2011.
Sala das Reuniões, de maio de 2011. – Senador
José Pimentel.
LEGISLAÇÂO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização aos Poderes
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
....................................................................................
Seção VIII
DO PROCESSO LEGISLATIVO
....................................................................................
Subseção II
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
....................................................................................
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§ 1° A Constituição não podará ser emendada na
vigência de Intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
....................................................................................
§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmera dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o vote direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................
Subseção III
Das Leis
....................................................................................
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, a Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato
ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
....................................................................................
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a
sua votação encerrada nas duas Casas da Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
....................................................................................
§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 32, de 2001)
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§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada
ou que tenha perdido sua eﬁcácia cor decurso de prazo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
....................................................................................
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei
de iniciativa do Presidente da República, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunas Superiores terão inicio
na Câmara dos Deputados.
§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
§ 2° Se, no caso do § 1°, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta
e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa com exceção
das que tenham prazo constitucional determinado, até
que se ultime a votação. (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 32 de 2001)
§ 3° A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-à no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.
§ 4° Os prazos do § 2° não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetas de código.
....................................................................................
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto,
na mesma sessão legislativa, mediante proposta de
maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas
do Congresso Nacional.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 32, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
Altera dispositivos dos arts. 48, 57,
61, 62, 64. 66, 84, 88 e 246 de Constituição
Federal, e dá outras providências.
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Ata da 97ª Sessão, Especial, em 13 de junho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Wilson Santiago e Marcelo Crivella
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 21 minutos, e encerra-se às 13 horas e 44 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PDMB – PB) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o centenário das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, nos termos do Requerimento nº
159, de 2011, dos Senadores Marcelo Crivella, Magno
Malta, Flexa Ribeiro e outros Senadores.
Convido para compor a Mesa os signatários da
presente sessão, Exmº Sr. Senador Marcelo Crivella
e o Exmº Sr. Senador Flexa Ribeiro. (Palmas.) O Senador Magno Malta justiﬁcou a ausência.
Convido também o Presidente da Convenção
Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Reverendíssimo Senhor Bispo Manoel Ferreira, e o Presidente da Assembleia de Deus de Belém, Igreja Matriarca
das Assembleias de Deus no Brasil, Reverendíssimo
Senhor Pastor Samuel Câmara. (Palmas.) O Presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus
do Rio de Janeiro, Reverendíssimo Senhor Abner de
Cássio Ferreira, justiﬁcou sua ausência, assim como
o Presidente da Convenção Geral das Assembleias de
Deus no Brasil, Reverendíssimo Senhor Pastor José
Wellington Bezerra.
Convidamos o Reverendíssimo Senhor Pastor
Benedito Domingos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago Bloco/
PMDB – PB) – Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino Nacional brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional brasileiro)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Convidamos o Deputado Federal Ronaldo Fonseca, que aqui está representando o Presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus
em substituição ao Pastor José Wellington. (Palmas.)
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Srs. Deputados,
Srªs Deputadas, Srs. e Srªs Representantes da Igreja
Assembleia de Deus, proﬁssionais da imprensa, demais senhores e senhoras.

Em atenção ao requerimento apresentado pelo
Senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro,
ﬁrmado também por vários outros Senadores aqui citados anteriormente, esta presente sessão especial do
Senado Federal destina-se a homenagear a passagem
do centenário da Assembleia de Deus no Brasil.
Trata-se de efeméride da mais alta relevância
para o movimento religioso pentecostal do nosso País.
Nascida há mais de 100 anos em Belém do Pará, a
Assembleia de Deus é hoje uma das mais representativas e importantes igrejas evangélicas no Brasil.
Brasileira, portanto, de nascimento, a Assembleia
de Deus já se faz presente em 176 países espalhados
pelos cinco continentes, levando sua palavra de fé e
esperança para milhões de ﬁeis em todo o globo. São
cem anos, senhores e senhoras aqui presentes, pontuados por intenso e incansável trabalho missionário
e evangelizador. Sua própria fundação liga-se, visceralmente, ao movimento missionário mundial, quando
dois suecos residentes nos Estados Unidos receberam a missão, no começo do século XX, de pregar o
evangelho em uma terra distante e desconhecida da
Região Norte do Brasil.
Ao longo desse profícuo século de existência, a
Assembleia de Deus se destaca por uma expansão
contínua e fenomenal, fruto do intenso e incansável
trabalho de seus pastores, sacerdotes e, sobretudo,
de seus próprio ﬁéis.
Desde sua formação, a Igreja sempre valorizou
o trabalho de seus membros, a quem atribui a missão
de levar a mensagem pentecostal para as suas comunidades. Tal condição logo permitiu uma profunda
identiﬁcação da Igreja com as pessoas ao seu redor,
dotando-lhe de imensa ligação com as camadas populares de nosso País.
Enraizada e comprometida com a realidade dessas localidades, a Assembleia de Deus realiza um
importante trabalho social, ao lado da obra religiosa,
entre os mais carentes e necessitados, oferecendo-lhes o alimento espiritual e físico.
E se hoje somos um País cada vez mais cristão,
irmanado pelos ideais de solidariedade, comunhão e
fé, devemos isso a obras e missões evangelizadoras
como as desenvolvidas pela Igreja Assembleia de
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Deus, da qual o Brasil se orgulha de ter sido o berço
criador e idealizador.
Quero aqui apresentar a mais sincera homenagem desta Casa, em nome de todos os integrantes, ao
centenário de sua criação, desejando-lhe muito mais
anos de existência e a plena continuidade desse belo
trabalho de evangelização que exerce em nosso País
e mundo afora.
Muito obrigado. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella,
um dos subscritores do requerimento. V. Exª dispõe...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente Wilson Santiago, nobre Senador do bravo Estado da Paraíba.
Eu gostaria de saudar o Senador Flexa Ribeiro,
o querido Reverendo, Deputado Federal e Bispo Manoel Ferreira, que veio lá do meu Rio de Janeiro nos
prestigiar nesta comemoração. Quero saudar também
o Pastor Samuel Câmara, querido irmão, que veio do
Pará. Quero saudar o meu irmão Benedito Domingos,
nosso Vice-Governador, Deputado e líder. Quero saudar também o nosso Deputado Ronaldo, que, nesta
ocasião, está representando o Pastor José Wellington,
da maior Convenção das Assembleias de Deus no
Brasil, CGADB. O Pastor Abner não pôde vir porque
um irmão nosso teve derrame. Ele não pôde comparecer. Nós todos sentimos sua falta. Ele também estaria
aqui conosco. Eu gostaria de saudar o grande coral
das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira
e o do Distrito Federal, que estão aqui abrilhantando
este plenário. Eu queria chamar a atenção dos Srs.
telespectadores da TV Senado e os Srs. ouvintes da
Rádio Senado para que ﬁquem atentos a esta nossa
programação, porque, ao ﬁnal do evento, o coral vai
se apresentar. Ele é dirigido pelo Pastor Egmar Tavares. Quero saudar também o representante do Pastor
Wagner Gaby, presidente da Assembleia de Curitiba.
Está aqui o Pastor Carlos Eduardo.
Está aqui o Pastor Carlos Eduardo. Está também a nossa Deputada Estadual Mara Lima, nossa
ilustre dama do Paraná, que veio abrilhantar a nossa
festa. Também presente o Presidente da Convenção
Estadual do Paraná, Pastor Ival Teodoro da Silva, a
quem a nossa Ministra Gleisi Hoffmann pediu que
eu saudasse, pelo respeito e consideração que tem
pela sua pessoa. Também está aqui o Pastor Robson
Brito, Presidente de Maringá; Pastor Isaías, de Foz
do Iguaçu. Estão também conosco o Pastor Samuel
Ferreira, da Convenção de Madureira, em São Paulo;
da Convenção de Madureira de Goiás, está o Pastor
Oides José; está também o Pastor Egmar Tavares da
Silva, do Distrito Federal; também está o Pastor João
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Odair, Pastor Odilon Xavier, Lourival Dias, Sobradinho,
Planaltina. Da Catedral Baleia, nosso irmão Adair está
conosco; os Pastores Paulo Sampaio, Sebastião Tavares, João Batista, João Luiz, Sinval, Valdeci Vieira,
Euclides Crispim, Odair Alves, Valter Lustosa, Pastor
Heleno, de Goiás, Pastor Jales Divino, Pastor Valdir
Alves, nosso Pastor Nilton Carreira, José Alencar. Está
aqui também conosco... Desculpem-me por não citar
todas as lideranças, mas, por favor, sintam-se em casa,
esta festa é nossa. São tantas pessoas que, talvez, o
cerimonial tenha falhado.
Vou pedir à nossa assessora que me dê também
a relação dos nossos Deputados que estão presentes para que eu possa citá-los, pois seria uma omissão imperdoável não citar todos. Penso que a relação
atualizada está nas mãos do Bispo Manuel Ferreira.
Já incluímos aqui. Quero saudar o Deputado Silas
Câmara, que está conosco aqui; a Deputada Federal
Antônia Lúcia Câmara, também aqui conosco, muito
obrigado pela sua presença. Está conosco a Deputada
Estadual Mara Lima, a quem já citei. Acho que todos
já foram citados.
Quero ler uma carta que me enviou agora de
manhã a Senadora Gleisi Hoffmann. Todos sabem que
ela estava conosco até a semana passada, quando foi
convidada pela Presidenta Dilma para compor o Ministério, mas ela tinha assinado comigo esse requerimento
pelo imenso respeito que tem para com a Assembleia
de Deus. Então, ela mandou a seguinte carta:
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhores pastores da igreja Assembleia de Deus, demais autoridades religiosas
presentes, atendendo ao chamado da Presidenta Dilma Rousseff, afastei-me do Senado
Federal para assumir o cargo de Ministra-Chefe
da Casa Civil.
Nesta nova missão, entendo que poderei
atuar de forma ainda mais efetiva para defender
o projeto deste Governo que vem transformando positivamente o nosso País ao promover
o crescimento econômico com justiça social.
Não poderia, entretanto, na condição
de co-autora do requerimento que originou
esta sessão especial, deixar de enviar meus
cumprimentos às igrejas evangélicas da Assembleia de Deus do Brasil pela celebração
do seu centenário.
Na pessoa do Pr. Ival Teodoro, Presidente
da Confederação Estadual da Assembleia de
Deus no Paraná, parabenizo a todos os assembleianos paranenses e do Brasil. Em nome
do Pr. Samuel Câmara, Presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará, e em nome
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do Rev. Manoel Ferreira, gostaria também de
saudar a todas as demais igrejas do Brasil.
Rendo minhas homenagens e o meu reconhecimento aos cem anos de serviços prestados na consolidação dos mais altos valores
morais e espirituais.
Parabéns a todos os assembleianos do
Brasil!
Gostaria de citar também o Pastor Rubens Teixeira, meu irmão querido, que veio do Rio de Janeiro
prestigiar e está ao lado do Alex; também o Pastor e
Deputado Amarildo, meu irmão querido, que Deus o
abençoe; o irmão Filemon, nosso companheiro da Paraíba; o Mozarildo, nosso irmão das lutas constantes
aqui do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
senhoras e senhores telespectadores da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado, que agora nos acompanham em todo o Brasil, ilustres servidores e servidoras,
visitantes, pessoal do meu gabinete, que tanto labutou
para que esta festa bonita ocorresse e todos os que
nos honram com suas presenças nesta sessão solene. E devo dizer que, nestes quase dez anos em que
labuto nesta Casa, nunca vi esse auditório tão ﬂorido,
uma audiência tão ilustre.
O Brasil irá comemorar, daqui a poucos dias, no
dia 18 de junho de 2011, o transcurso dos cem anos
do desembarque, no cais do porto de Belém, a sua
Belém, Samuel, de dois humildes missionários cristãos, ambos de origem sueca: Gunnar Vingren e Daniel
Berg. Esse episódio, aparentemente desapercebido no
contexto daquela quadra da história, deu início a todo
um gigantesco movimento espiritual que, hoje, vemos
magniﬁcamente consumado nessa família tão bonita,
conhecida como Assembleia de Deus.
Saúdo os ilustres líderes que compõem esta
Mesa, todos eles que nos honram tanto com suas
presenças, e assinalo a honra que me conferem por
terem comparecido e atendido a esse nosso chamamento para fazermos uma sessão solene no Senado
Federal e marcarmos nos Anais desta Casa a presença de todos vocês.
Neste instante de vibração nacional pelos cem
anos pela causa do Evangelho, nos vem à mente a
imagem de cada catedral, de cada congregação, de
cada núcleo, cujas portas jamais se fecharam, porque
não possuem os cadeados da discriminação e do preconceito. Pelo contrário, cada uma dessas igrejas, mesmo aquelas menores, localizadas no mais longínquo
torrão da nossa Pátria, são, na verdade, um marco de
fé e de amor a apontar permanentemente aos corações brasileiros os horizontes sem ﬁm da esperança.

Terça-feira 14

369

23237

Enche-nos de júbilo este momento histórico, porque nos proporciona o ensejo de tributar outra vez aos
nossos irmãos da Assembleia de Deus a mais profunda
admiração, a gratidão eterna e impagável por essa obra
redentora que enobrece e engrandece a alma nacional
e que se acrescenta como um monumento intangível
ao patrimônio da nossa civilização.
É ali, em cada uma delas, que, nos momentos
mais duros de solidão e tristeza, nosso povo, sobretudo os mais humildes, encontram alento, paz, na comunhão com os irmãos, numa palavra de amor que
é o pão espiritual para um espírito quebrantado que,
muitas vezes com lágrimas, reparte a nossa gente
sofrida e valente.
Dessa Igreja recebemos a fé que nos ilumina,
nela se plasmou o lar imenso da nossa alma, generoso e indestrutível, em cujos cultos vibram sonoridades
de beleza sem par. Ali se nasce da água e do espírito, e nos fortalecemos e nos digniﬁcamos, e nela nos
constituímos nesse povo evangélico sempre jovem e
idealista, intrépido no infortúnio, modesto nos triunfos,
perseverante nas perseguições, que traz no coração
o sentido da bondade e a vocação da solidariedade,
com o olhar ﬁto no futuro para rasgar nos horizontes
a perspectiva e gloriosa do seu destino de Igreja de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Daí a sua aversão deﬁnitiva ao ódio e à violência,
tornando-se uma poderosa força de amor, tolerância
e compreensão a serviço dos mais nobres e alcandorados ideais humanos que Cristo nos ensinou com o
sacrifício da própria vida.
Ao falar agora na gala imperecível deste momento, em mim se agitam e se agigantam os sentimentos
da minha alma missionária e gostaria de encontrar as
palavras para conseguir expressar o que representam
esses 100 anos de formação: o estoicismo, a bravura,
a impetuosidade da fé pura, o bom senso, a humildade
cristã, a devoção de tantos mártires que deram suas
vidas de maneira santa, ungida e consagrada, sem se
preocupar em ajuntar tesouros, não fazendo caso de
recompensas, mas, de maneira anônima, com idealismo e renúncia, expressões sublimes de uma existência
de obediência a Deus.
É a síntese admirável e eterna dessa nossa fé
convergente que une todos os crentes pela aﬁnidade
da nossa origem e do nosso destino em um só corpo
e, paralelamente, uma só alma, na essência de nossas aspirações.
Aqueles missionários que transpuseram os mares para aqui, com tenacidade e coragem, lançar os
fundamentos de uma obra para a posteridade, não
trabalharam em vão. A semente caiu no solo generoso
de um bom coração. O coração do povo brasileiro. E
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frutiﬁcou, a dez, a cem, a mil por um, numa obra extraordinária cuja mente humana jamais poderá alcançar e quantiﬁcar nos ábacos das suas equações, e os
estudiosos e sociólogos, entre incrédulos e perplexos,
se indagam como foi possível construir com gente de
origem tão humilde uma obra tão grandiosa, posto que
trabalharam com eles, de modo invisível mas sempre
presente, as mãos feridas pelos cravos, que, um dia
às margens do Mar da Galiléia, mostraram ao mundo
que a fé é capaz de multiplicar o pão e o peixe e alimentar a multidão.
Foram dias, meses, cem anos de um labor inﬁndável, nas ruas, nas praças, nos becos escuros da
miséria, nos presídios, nos hospitais, sempre ao lado
dos que sofrem, semeando milhões de folhetos, distribuindo Bíblias, testemunhando, levando a palavra
da esperança e da salvação, e esses apóstolos do
amor conquistaram o respeito e a admiração do povo
brasileiro.
Mais tarde, viriam as primeiras igrejas, sempre
construídas sem apoio do capital econômico e sem
doações do governo. Eram o dízimo e as ofertas das
mãos calejadas do povo cristão e trabalhador, que, num
imensurável sacrifício, levantou não só seus templos,
mas escolas, faculdades, creches, asilos, educou crianças, formou jovens, amparou idosos, recolheu órfãos e
abrigou viúvas, sem nada, absolutamente nada pedir
em troca, apenas se contentando em saber que, do
céu, os olhos bondosos de Deus estavam sobre eles.
As sendas da nossa história têm os passos desses heróis da eternidade, semeadores da verdade, em
cujo olhar meigo e terno se reﬂete a luz do Evangelho
a apontar à Pátria os caminhos da liberdade, da Justiça e da Vida.
Sr. Presidente, essas minhas palavras já vão
longas e cumpre-me terminá-las, mas seria uma omissão imperdoável, na celebração do centenário, se não
mencionássemos a atuação da Casa Publicadora das
Assembleias de Deus, no meu Rio de Janeiro, organização editorial cuja obra monumental ilumina os lares do Brasil.
Registro ainda a memória de uma das mais importantes personalidades consignadas na história da
Assembleia de Deus, a do Pastor Paulo Leivas Macalão, falecido na década de oitenta, que, junto com sua
esposa, a missionária Zélia, protagonizaram, por longo período, a atuação da Assembleia, principalmente
por via da fundação do Ministério de Madureira, semente da atual estrutura da Confederação Nacional,
na qual temos na pessoa do Bispo Manoel Ferreira e
de toda a sua laboriosa família, presente e ungida, a
mais bela imagem de uma vida exemplar a serviço da
Obra de Deus.

JUNHO 2011

Junho de 2011

Meus irmãos da Assembléia, sinto-me honrado e
para sempre serei grato a Deus – o Senador Ataídes
Oliveira está aqui conosco, e eu o cito; muito obrigado
por ter vindo prestigiar nossa Assembleia de Deus; que
Deus o abençoe – pelo privilégio de poder saudá-los
neste momento festivo em que comemorais cem anos
de sua gloriosa e imaculada história. Na construção
do Brasil dos nossos sonhos tendes sido inexcedíveis.
Um exemplo de amor ao próximo, de ﬁbra e moral que
nos inspira e fortalece nos momentos mais difíceis da
existência humana.
Este momento viverá fulgurante nas nossas mais
caras lembranças, como um dos instantes mais gloriosos, porque vendo, como nós o vemos, sentimos diante
de nossos olhos a nação da Assembleia de Deus, na
beleza de sua história, na grandeza de seu destino e
na pureza dos seus ideais.
É tão imenso o amor que todos nós, brasileiros,
temos por essa igreja, é tão linda a imagem que trazemos de sua congregação reunida, dos seus corais,
dos seus ministros sentados no altar, do seu pregador no púlpito, de suas crianças na escola dominical,
do seu povo alegre e acolhedor em coro, saudando
os visitantes com aquele caloroso e tradicional “seja
bem-vindo em nome de Jesus”.
Cada vez que ouvimos vocês nos dizerem a “Paz
do Senhor”, sentimos a brisa que conduz o aroma de
Jesus, e é tão sublime na sua simplicidade essa expressão de amor que as milícias dos anjos, que a natureza inteira poderia se erguer e clamar ao universo
eis aí a igreja de Jesus.
Que o Senhor nos abençoe para sempre e que
nunca falte nesta Pátria brasileira uma Assembleia de
Deus com as portas abertas para o Brasil.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra ao Senador Flexa
Ribeiro, que também subscreve o requerimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente Senador Wilson Santiago; Exmo Senador
Marcelo Crivella, subscritor do requerimento para esta
sessão especial em comemoração ao Centenário das
Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil;
Senador Magno Malta, que também é subscritor do
requerimento e, infelizmente, não pôde estar aqui conosco; demais Senadores; Senador Mozarildo Cavalcanti e Senador Ataídes, que também se encontram
aqui; quero saudar o Revmo Sr. Bispo Manoel Ferreira,
Presidente da Convenção Nacional das Assembleias
de Deus no Brasil; Revmo Sr. Pastor Samuel Câmara,
Presidente da Assembleia de Deus de Belém, igreja
matriarca das Assembleias de Deus no Brasil; Revmo
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Sr. Abner de Cássio Ferreira, Presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Rio de
Janeiro; Presidente do Conamad de Taguatinga, Deputado Distrital Exmo Sr. Benedito Domingos; Exmo Sr.
Deputado Federal Ronaldo Fonseca, que representa,
nesta sessão, o Presidente da Convenção Geral das
Assembleias de Deus no Brasil, o Revmo Sr. Pastor
José Wellington Bezerra.
Quero saudar também os Deputados Federais
presentes a esta sessão: Deputado Federal Silas Câmara, Deputada Federal Antônia Lúcia Câmara, Deputada Estadual pelo Paraná, Srª Mara Lima.
Quero saudar o Pastor Jonatas Câmara, Presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Estado do Amazonas.
Não estão presentes aqui, Pastor Samuel Câmara, mas gostaria de saudar também o Pastor Firmino
Gouveia, que presidiu a Assembleia de Deus de Belém
do Pará por longo tempo e que dedica 67 anos de sua
vida em prol de um trabalho não só evangélico, mas
também social em nossa cidade de Belém e no Estado
do Pará; e o Pastor Gilberto Marques, Presidente da
Convenção Estadual do Estado do Pará.
Quero saudar todos os reverendíssimos senhores pastores e dirigentes de congregações, senhoras
e senhores Deputados Federais; minhas senhoras e
meus senhores, temos, nesta sessão do Senado, mais
do que uma justa homenagem a homens e mulheres
que ﬁzeram e que fazem história e comemoram, nesta
semana, o primeiro centenário da Igreja Assembleia
de Deus. Temos, na oportunidade de nossos pronunciamentos e debates, também de fazer uma homenagem desta Casa a uma Instituição que, sem dúvida
alguma, dá sua contribuição na luta diária por maior
justiça social. Sua história e seus feitos inspiram não
só a fé de cada um de nós, mas deixam exemplos vivos de que, com fé e determinação, nossa vida pode
ter grandes realizações. A primeira lição que a Assembleia de Deus nos dá está no seu passado de tantas
diﬁculdades superadas, no seu presente glorioso e no
seu futuro promissor.
A história da Assembleia de Deus começou há
100 anos; comemorará 100 anos no dia 18 de junho
próximo, no sábado, na minha cidade, na cidade de
Belém do Pará. E quero aqui, com a permissão dos
Srs. Pastores, Pastor Samuel Câmara, que preside
as solenidades, convidar todos para que estejam em
Belém do Pará nos dias 16, 17 e 18 de junho próximo.
Teremos, os paraenses e os belenenses, a maior alegria em receber todos, com afeto, com gratidão, porque
tenho certeza absoluta de que aqueles, Pastor Samuel,
que ainda não conhecem o trabalho lá desenvolvido, e,
em especial, o trabalho desenvolvido para comemorar
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o centenário, vão ﬁcar realmente surpreendidos pelo
fato de, com fé e determinação e com as bênçãos de
Deus, ter sido realizada uma obra tão magníﬁca em
tão pouco tempo; e vou me referir a isso com as diﬁculdades que foram aqui superadas.
Como disse, foi no início do século XX, com os
suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, que receberam, em profecia, a ordem de que tinham que pregar
o Evangelho num lugar chamado Pará. Sem dinheiro
em sem entenderem o idioma português, partiram de
Nova York rumo à capital paraense. Desembarcaram
em Belém, no ano de 1910. Lá, em Belém, conheceram o casal Henrique e Celina Albuquerque, os quais
cederam a sua casa para as reuniões pentecostais.
Esta casa ainda existe lá em Belém, no bairro a
que nós chamamos Cidade Velha.
Depois de muitos encontros, ﬁnalmente no dia
18 de junho de 1911, os dois suecos fundaram, em
Belém, a Missão da Fé Apostólica, que, sete anos depois, foi registrada como Igreja Assembléia de Deus.
Começava ali a história das maiores igrejas evangélicas do mundo e, assim como Belém da Judeia foi o
berço escolhido por Deus para que viesse ao mundo
seu ﬁlho Jesus, Belém do Pará foi escolhida para ser
a cidade onde nasceria o maior movimento pentecostal do mundo, ajudando a difundir ainda mais aquilo
que Jesus nos ensinou há mais de dois mil anos. Duas
Beléns, distantes temporal e geograﬁcamente, mas
unidas no mesmo conceito e no mesmo amor a Deus
e aos nossos irmãos.
Comentava há pouco com o Pastor Samuel Câmara que, naquela altura, os pastores suecos Daniel
Berg e Gunnar Vingren foram, em seguida, a Afuá...
Para os que não conhecem o Pará, Afuá é um
Município da Ilha do Marajó que ﬁca na contracosta da
ilha, muito mais próximo de Macapá, capital do Amapá, do que de Belém. Eles foram para Afuá a convite,
para, então, fundar a segunda igreja: a primeira em
Belém e a segunda em Afuá. Dizia-me o Pastor Samuel Câmara que lá eles começaram a aprender e a
desenvolver o idioma português. Eles não temiam as
diﬁculdades e os desaﬁos.
Realmente, os planos traçados por nosso Pai
mostravam-se perfeitos: da diﬁculdade temos a superação. Hoje é difícil imaginar as situações e desaﬁos
que tiveram de ser superados por dois homens em uma
terra onde não falavam o mesmo idioma das pessoas,
com clima e características completamente diferentes
do que estavam acostumados, que tinham apenas a
fé de que estavam cumprindo os desígnios de Deus e
que aquilo era correto como seu único apoio.
De casa em casa...
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De novo o Pastor Samuel Câmara me informava
há pouco que Daniel Berg e Gunnar Vingren saíram
caminhando de Belém até Bragança, Município distante de Belém quase 300km. Fizeram o percurso a pé,
divulgando então a sua fé, levando os ensinamentos
ao longo desse trajeto que ﬁzeram para instalar, fundar a terceira Igreja de Deus lá em Bragança – a primeira, em Belém; a segunda, em Afuá, no Marajó, e
a terceira, em Bragança, no nordeste do meu Estado.
De casa em casa, como disse, lição em lição,
milagre em milagre, foram levando a palavra de Deus
para Municípios cada vez mais distantes, mais ao interior da Amazônia, expandindo como a luz e som,
espalhando-se facilmente e sem deixar que obstáculos impedissem a sequência natural do que já estava
determinado por Deus.
A doutrina se espalhou pelo Estado do Pará e
alcançou o Amazonas. Depois, espalhou-se pelo Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres.
Chegou ao Sudeste, meu amigo, Senador e Bispo
Marcelo Crivella, por volta de 1922, com as levas de
retirantes. Foi nesse ano que se instalou no seu Estado, o Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Mas
o grande impulso no Brasil se deu com a transferência de Gunnar Vingren, em 1924, para a antiga capital
brasileira, hoje Estado do Rio de Janeiro.
Dando um salto na história e homenageando todos aqueles que ﬁzeram a história dessa igreja, trago
essa minha fala à geração do centenário, como estão
sendo chamados todos aqueles que constroem a grandeza da Assembleia nos seus primeiros cem anos.
Segundo os dados do último censo, divulgados
pelo IBGE, 26,1 milhões de pessoas que residem no
Brasil são evangélicas. Esse número, conforme informações da Missão Internacional Servindo aos Pastores e Líderes, Sepal, saltou para 36 milhões até o ano
passado e, em 2011, chegará a 57,4 milhões. No Pará,
existem atualmente 700 mil membros e congregados,
1.500 pastores e 4.500 templos, sendo 1.000 somente na região metropolitana de Belém. São esperadas
mais de 450 mil pessoas durante os dias 16, 17 e 18
de junho para a vasta programação que será realizada
na nossa capital.
Tenho certeza de que, para completar as 450
mil pessoas, Pastor Samuel, todas as senhoras e os
senhores que estão aqui nos prestigiando e honrando
esta sessão solene e os que estão nos vendo pela TV
Senado e nos ouvindo pela Rádio Senado também
estarão conosco em Belém, nas comemorações do
Centenário da Assembléia de Deus.
Os números são grandiosos, mas escondem
aquilo que é o mais bonito dentro desses dados. Ora,
mais de 36 milhões de pessoas são evangélicas no
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Brasil. Será possível imaginar quantas centenas de
milhares dessas pessoas que compõem esse número
são presidiários ou ex-detentos recuperados? Quantos
desses algarismos são histórias de vidas de pessoas
envolvidas nas drogas, e que encontraram em Jesus a
solução para suas vidas, tendo a Assembléia de Deus
como caminho para a busca do bem? Quantas famílias separadas e sem amor foram novamente unidas
pela fé em Deus?
Os números contam cada uma dessas histórias,
mas poucos as interpretam. Mesmo se fosse apenas
uma vida mudada por Deus, tenho certeza de que Daniel e Gunnar poderiam estar satisfeitos. Mas foi nosso
Pai que os usou como instrumentos para plantar a semente de uma enorme plantação que cresce vistosa
e maior a cada dia, gloriosamente. Uma semente espalhada ao longo dos anos por missionários em todo
o Brasil e que levaram essa palavra sagrada por toda
a América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceania, resultando em milhões de pessoas, tendo a igreja, repito,
iniciada em Belém como referência espiritual. Hoje, a
Assembléia de Deus está presente em 176 países de
todos os continentes. A missão conﬁada por Deus aos
homens que ﬁzeram esta história está sendo cumprida
e se revela maior para os próximos anos.
Ao completar 100 anos em 18 de junho de 2011,
a Assembleia de Deus não apenas comprova o papel
de sua instituição religiosa forte e consolidada, mas
torna-a também legítimo patrimônio do Pará que precisa ser conhecido e valorizado por todos os paraenses.
Nossa cidade de Belém é exemplo claro de que
o Brasil abriga e convive com diversas religiões praticando respeito mútuo. Isto é evidente, por exemplo,
com o nome de uma avenida da capital do Pará que
se chama Avenida Centenário em homenagem aos
100 anos de fundação da Assembleia.
É um nome de via pública, batizada pelos homens,
mas certamente abençoada por Deus.
Como eu dizia, o passado da Assembleia é inspirador, seu presente, glorioso e seu futuro, promissor.
O exemplo da igreja é inspirador para nossas vidas.
Visitei, no último sábado, as obras do centenário
Centro de Convenções, erguido pela Assembleia de
Deus lá em Belém, na Augusto Montenegro. Eu acompanhava o Governador do nosso Estado, Simão Jatene, e lá fomos recebidos pelo Pastor Samuel Câmara
e diversos pastores.
O que foi feito em doze meses, Senador Mozarildo Cavalcanti, é algo inimaginável. Só a fé em Deus
e a vontade de Deus poderiam fazer com que aquilo
fosse realizado em tão curto espaço de tempo e com
todas as diﬁculdades ﬁnanceiras. Eu próprio, quando
com o Pastor Samuel, que considero amigo fraterno,
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conversava, ele dizia da sua intenção de fazer o Centro
de Convenções e eu, engenheiro que sou por deformação acadêmica, dizia que era difícil ser feita aquela
obra em doze meses. E mais ainda, Presidente Wilson
Santiago e Senador Marcelo Crivella, porque naquela
altura o Pastor Samuel Câmara não tinha um real para
iniciar a obra. E eu dizia a ele: Pastor Samuel, como
é que o senhor vai fazer uma obra dessa magnitude
num prazo tão pequeno e sem dinheiro? Eu não tinha
visto algo que pudesse ser enfrentado dessa forma.
E ele apenas me respondeu: “Eu sou emissário de
Deus para cumprir a sua vontade e nós vamos partir
para o desaﬁo”.
Quando estive lá, no sábado, com o Governador,
nós nos emocionamos. O Governador até comentou o
exemplo que lá foi dado de se construir algo que custou mais de uma dezena de milhões de reais, quase
duas, com a doação de irmão por irmão, de R$1,00,
R$2,00, R$10,00. E o Pastor Samuel teve a inspiração
divina de colocar no muro lateral do Centro de Convenções o nome de todos os irmãos em Deus que ﬁzeram as suas doações. E lá ﬁcarão perpetuados como
a geração do centenário. Terão seus nomes anotados
naquelas placas. E o Governador, pelas diﬁculdades
que estavam tendo em completar a urbanização da
área, colocou o governo do Estado à disposição para
ajudar e participar daquelas obras ﬁnais, de tal forma
que no dia 16 de junho, quando for inaugurado, tenho
certeza absoluta que a Assembleia de Deus de Belém terá uma obra magníﬁca, e a cidade de Belém e
o Estado do Pará ganharão um marco na sua história
que servirá não só à igreja, mas a toda a sociedade
do meu Estado do Pará.
Sem dúvida, é um exemplo concreto de que com
fé e determinação, como eu disse, nenhum objetivo é
impossível. Como nos diz o Apóstolo Mateus: “Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível”.
Outro exemplo é a inauguração, em Belém, sobre
a qual já me referi, neste mês de junho, do primeiro
Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus, que
contará com um rico acervo literário, além de peças
sacras, fotograﬁas, instrumentos de trabalho e objetos pessoais das personalidades que participaram da
construção dessa memória.
Uma memória que pode e deve conscientizar a
todos os paraenses e brasileiros de que temos, aqui na
nossa terra, um orgulho, um dos maiores movimentos
mundiais de evangelização. Um movimento que muda
a vida das pessoas. Um movimento que tem sua missão espiritual, mas que garante maior cidadania, justiça
social e mostra o caminho correto da conduta pessoal
de cada um num tempo em que os valores familiares
estão, infelizmente, necessitando de urgente resgate.
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Ao invés de ver apenas os inúmeros problemas
de nossa sociedade, a descrença que assola parte
dos nossos jovens e as notícias ruins tão frequentes,
acredito que devemos olhar com maior atenção para
este movimento pentecostal, que também é grandioso
e que mostra com clareza que o futuro é promissor.
Que os valores repassados pelo ensinamento cristão
são, sem dúvida alguma, a base de uma sociedade
que todos nós aqui tanto buscamos: uma sociedade
mais justa, igualitária e com melhor qualidade de vida
para todos.
A mensagem que o primeiro centenário da Assembleia de Deus deixa e que esta Casa deve ressaltar durante esta homenagem é esta: a fé e a crença
são elementos fundamentais para as conquistas dos
objetivos comuns que temos. E que, assim como Daniel Berg e Gunnar Vingren acreditaram um dia e comprovaram que estavam corretos, nada, absolutamente
nada é impossível para Deus.
Assim como escreveu o Apóstolo Paulo, em carta aos Romanos: “A nossa glória vem das tribulações,
sabendo que ela produz perseverança e essa perseverança gera experiência e a experiência esperança”.
É essa esperança de dias melhores que nos conforta
e nos faz levantar todos os dias e fazer aquilo que melhor sabemos: trabalhar com fé. Acredito que devemos
nós, homens e mulheres, seguir o caminho indicado
e escolhido por Ele para todos nós seus ﬁlhos, o caminho trilhado pela Assembleia de Deus em seu primeiro centenário.
Ao concluir, Presidente Wilson Santiago, quero
aqui fazer, através da minha pessoa, uma homenagem da Igreja Católica aos irmãos da Assembleia de
Deus. Eu sou católico, mas participo, estou sempre ao
lado dos movimentos evangélicos das várias igrejas e,
em especial, da Assembleia de Deus no meu Estado,
porque vejo que todas as religiões levam ao mesmo
Deus. Nós somos todos irmãos em Cristo e temos a
obrigação de trabalhar em conjunto para melhorar as
condições de vida de todos os nossos irmãos, principalmente daqueles que mais necessitam, daqueles
que, como disse Jesus, são o nosso próximo, não
na distância, mas de quem podemos, através de um
abraço, de uma palavra de solidariedade, mudar as
vidas para o futuro.
Então eu ﬁco aqui muito satisfeito e trago a mensagem de aplauso, de júbilo da Igreja Católica a todos
os irmãos evangélicos da Assembleia de Deus.
Em comentário com o Pastor Samuel Câmara,
lembrava que, numa dessas nossas caminhadas pelo
interior fazendo política, Bispo Crivella, Senador Presidente Wilson Santiago, chegamos ao Município de
Anajás, na Ilha do Marajó, que tem um dos menores
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IDHs do Brasil. Chegando a Anajás, o Prefeito Edson
– que ainda não era candidato, porque não estávamos
em processo eleitoral –,convidou-nos o hoje Governador Simão Jatene, a mim, ao Pastor Josué Benson, da
Igreja Quadrangular, e outros Deputados que lá estavam a acompanhá-lo na comemoração de fundação
de uma igreja da Assembleia de Deus numa localidade que ﬁcava três horas de barco, Senador Marcelo
Crivella, da sede do Município de Anajás.
Quero aqui mandar um abraço a esses pastores,
a esses irmãos em Cristo que lá nos receberam e a
todos do Pará e do Brasil. Na Vila Luciana, que ﬁca a
três horas de barco da sede do Município de Anajás,
tem uma igreja da Assembleia de Deus que completava, naquele momento, 78 anos de fundação.
Estamos completando cem anos, e em Anajás,
na localidade de Vila Luciana, a três horas de barco,
há uma igreja que completava 78 anos. Quero aqui
mandar um grande abraço, felicitações a todos os irmãos daquela comunidade, que congrega mil e poucas
pessoas. Quero mandar um abraço a todos eles, ao
Pastor e Moisés e ao Supervisor da Igreja do Município,
o Pastor Cláudio. Tenho certeza de que eles estarão
em Belém na comemoração do centenário.
Para os que não conhecem, lembro que a casa
dos meus pais, onde fui criado, educado no amor familiar, ﬁca bem ao lado da Igreja Matriz da Assembleia
de Deus no Pará. Basta atravessar a rua, a igreja está
de outro da lado da rua. Quis Deus me abençoar e a
janela do meu quarto dava diretamente para a igreja.
Presidente Wilson Santiago, assisti, não ao centenário todo, mas grande parte dele, pelo menos metade.
Vi a igreja crescer, cresci ouvindo os cânticos. Então,
aqui estou, com certeza absoluta, cumprindo algo que
Deus, na sua sabedoria, me colocou como destino: estar
no Senado Federal, pela vontade de Deus e do povo
do Pará, estar hoje aqui, juntamente com o Senador
Crivella e o Senador Magno Malta e outros Senadores subscritores desta sessão, e que eu pudesse aqui
homenagear os meus irmãos em Cristo do Estado do
Pará, de Belém e do Brasil.
Que Deus nos conceda caminharmos sempre
sem medo e com fé. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Flexa Ribeiro, da
mesma forma, parabenizo os demais signatários, Senador Crivella e Senador Magno Malta.
Nós recebemos aqui uma mensagem, e determinamos a sua publicação, do Senador Eduardo Braga,
que também se confraterniza – digo até ao lado de todos – com todos que participam da grandiosa sessão
pelos cem anos da Igreja Assembleia de Deus.
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Convidamos o Senador Mozarildo Cavalcanti, pela
Liderança do PTB. V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
desta sessão, Senador Wilson Santiago, que é o 2º Vice-Presidente da Mesa do Senado, quero cumprimentar
os Senadores Marcelo Crivella e Flexa Ribeiro, que já
usaram da palavra e que foram os primeiros subscritores do requerimento para a realização desta sessão,
e, de maneira muito especial, o Presidente Nacional
da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no
Brasil, Revmº Sr. Bispo Manoel Ferreira, o Presidente
da Assembléia de Deus de Belém, grande matriarca
da Assembleia de Deus no Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Senador Mozarildo, eu peço um minutinho da atenção de V. Exª e do Plenário, apenas para
avisar a chegada do Governador Agnelo, que está
presente aqui também para homenagear a Assembleia
de Deus. Por favor.
Governador, gostaria de convidá-lo para compor
a mesa, ao nosso lado.
Desculpe-me, Senador Mozarildo, a palavra está
com V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– É uma honra ter a chegada do Governador na hora
do meu pronunciamento.
Eu estava cumprimentando o Presidente da Assembleia de Deus de Belém, Igreja Matriarca das
Assembleias de Deus no Brasil, Reverendíssimo Sr.
Pastor Samuel Câmara; o Presidente da Conemad de
Taguatinga, Deputado Distrital, Sr. Benedito Domingos,
meu colega, inclusive, à época de Deputado Federal;
o representante o Presidente da Convenção Geral das
Assembleias de Deus no Brasil, Reverendíssimo Sr.
Pastor José Wellington Bezerra; o Exmº Sr. Deputado
Federal Ronaldo Fonseca.
Quero incluir – deveria estar em outra prioridade
– o Governador do Distrito Federal, Dr. Agnelo Queiroz.
Quero também cumprimentar o Deputado Federal Silas
Câmara; a Deputada Federal Antônia Lúcia Câmara;
a Deputada do Estado do Paraná, Srª Mara Lima; o
Presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas das
Assembleias de Deus do Estado do Paraná, Pastor
Ival Teodoro da Silva; também o Pastor Jair Soares,
do Estado do Paraná.
Quero aqui também fazer um cumprimento especial ao Irmão Carlos Andrade, que aqui está representando o Presidente da Assembleia de Deus no meu
Estado de Roraima, Pastor Izamar, que está em Belém.
Não pôde estar hoje, neste momento, mas vai estar
amanhã, na homenagem que a Câmara dos Deputados vai prestar à Assembleia de Deus. É lógico que
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muitas outras autoridades evangélicas que estão aqui
presentes não puderam ser mencionadas, mas quero
que se sintam cumprimentadas.
Para mim, é uma honra muito grande estar nesta
tribuna. Até eu estava ali raciocinando que esta sessão
se torna uma sessão completamente legítima, na medida em que ouvimos o primeiro subscritor, o Senador
Marcelo Crivella, que é Bispo da Igreja Universal; ouvimos o Senador Flexa Ribeiro, que disse muito claramente que é um católico. Portanto, o movimento não foi
de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
o que dá muito mais destaque a esta homenagem. E
aqui está falando um cidadão que nasceu católico, que
foi batizado. E sou católico. Mas eu diria que, hoje, eu
sou muito mais um ecumênico e sou muito mais um
homem que acredita, como foi dito pelo Senador Flexa
Ribeiro, que todas as religiões levam a Deus. As religiões cristãs, todas – é lógico que cada qual com o seu
perﬁl – pregam exatamente este caminho de amor a
Deus, de amor ao próximo, de respeito a todo mundo e
do tratamento principalmente daqueles mais carentes.
Portanto, eu não poderia deixar de estar presente aqui. Tive, inclusive, a honra de fazer aqui, no dia
7, um pronunciamento, porque coincidiu com as comemorações feitas no meu Estado, para registrar os
96 anos da Assembleia de Deus em Roraima. Então,
ﬁz esse pronunciamento no dia 7 e hoje estou aqui
para, vamos dizer assim, dar uma participação mais
de âmbito nacional.
A história da Assembleia de Deus no Brasil, como
já foi inclusive frisado, se inicia, como ouvimos e já sabemos, na distante Escandinávia. O missionário Daniel
Berg partiu de sua Suécia natal para os Estados Unidos,
na virada do século XIX, para o século XX. Na América
do Norte, conhece o também sueco Gunnar Vingren,
com quem decide levar a palavra de Deus ao Brasil.
Em Belém do Pará, no dia 18 de junho, ambos
fundam, junto com outros missionários, a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Esse foi o modesto início
daquela que se tornaria, nas décadas seguintes, a
maior igreja pentecostal do Brasil e uma das maiores
do mundo, com milhares de igrejas e milhões de ﬁéis
em todo o País.
Tenho certeza de que, tanto o Senador Crivella
quanto o Senador Flexa Ribeiro, já foram bem didáticos na história da Igreja Assembleia de Deus. E tenho
certeza de que outros pronunciamentos que virão depois do meu vão ainda melhorar o que possa ter sido
dito até aqui.
Mas quero pedir permissão para, neste pronunciamento, destacar a história da Assembleia de Deus
no meu Estado. Eu era adolescente, na época do ginásio, hoje ensino fundamental, antes do ensino médio,
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quando eu peguei um livro escrito por um sargento da
aeronáutica cujo título era Boa Vista, capital do ﬁm do
mundo. Aquilo, ao invés de me deixar satisfeito, me
deixou revoltado, porque o ﬁm depende do lugar de
onde você olha. Para nós, de Roraima, lá é o começo,
até porque o mapa não está de cabeça para baixo.
Então, lá é o extremo norte. O extremo norte verdadeiro do Brasil está em Roraima, no monte Caburaí,
não é mais no Oiapoque, como nós aprendemos nos
bancos escolares. Geograﬁcamente, nós estamos 60
quilômetros acima do Oiapoque. Então, pensar que a
igreja chegou a Roraima apenas quatro anos depois
da fundação em Belém...
Como frisou aqui o Senador Flexa Ribeiro, àquela época nós não tínhamos Boeings voando para lá.
Nós tínhamos, no máximo, aqueles DC-3 a hélice. A
maior parte das pessoas iam por água até Manaus,
até Caracaraí, e, em embarcações muito menores,
até Boa Vista.
Então, a presença da Assembleia de Deus, na
época, no território que hoje compõe o Estado de
Roraima, que foi Município do Amazonas e, depois,
território federal, é quase tão antiga quanto a própria
chegada da Assembleia ao Brasil.
Em 1915, apenas quatro anos após a fundação
da primeira Assembleia de Deus em Belém, o missionário cearense Cordolino Teixeira Bastos, discípulo de
Daniel Berg e de Gunnar Vingren, ﬁxou residência na
ilha de Maracá, cerca de cem quilômetros ao norte da
então Vila de Boa Vista, que, à época, era Município
do Estado do Amazonas, mas que, futuramente, viria
a integrar o Estado de Roraima.
Agricultor durante o dia, o irmão Bastos organizava, à noite, cultos evangélicos nos quais pregava a
palavra de Deus, dando continuidade ao trabalho que
já vinha desenvolvendo com os missionários suecos
em Belém. Esse trabalho pioneiro do irmão Bastos só
foi interrompido em 1925, com a morte do missionário,
aos 75 anos de idade. Sua esposa e seus quatro ﬁlhos
já eram então falecidos, todos vítimas da malária. Vejam o preço que se paga por ser brasileiro no extremo
norte do Brasil e em toda essa Amazônia.
Os cultos organizados pelo irmão Bastos em
Maracá continuaram sendo realizados após sua morte e chegaram a Boa Vista e a outras localidades do
então Território de Rio Branco. Em 1946, o Pastor Quirino Peres chegou de Belém com a missão de organizar formalmente a Assembleia de Deus de Roraima.
Esse processo foi ﬁnalizado dois anos depois, no dia
28 de agosto de 1948, quando a Assembleia de Deus
assume sua personalidade jurídica, com seu estatuto
publicado no Diário Oﬁcial.
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Nas décadas que se seguiram, o Pastor Quirino
foi sucedido por outros missionários, que consolidaram
a Assembleia de Deus em Roraima e ampliaram sua
área de atuação. A Assembleia ergueu templos; adquiriu barcos para atender as comunidades ribeirinhas;
fundou escolas e casas de idosos; ﬁnanciou projetos
habitacionais para seus seguidores mais carentes; distribuiu, entre a população menos privilegiada, itens de
primeira necessidade, como cestas básicas e enxovais
para recém-nascidos.
A Assembleia de Deus desenvolveu, ainda, inúmeros projetos sociais. São exemplos: o projeto de
ressocialização de ex-detentos; o projeto de formação
artística e cultural de jovens, voltado para a criação
de grupos de teatro, dança, estudos bíblicos e música
gospel; e o projeto Escola Bíblica de Férias, voltada
para as crianças, e que consiste em uma ação anual,
com duração de três dias, durante os quais as crianças podem brincar e interagir e recebem, ainda, vários
tipos de assistência.
A Assembleia de Deus de Roraima, portanto, a
exemplo de todas as assembléias de Deus do Brasil,
oferece à população do Estado muito mais que conforto
espiritual e instrução religiosa. Ela também é responsável por uma ampla gama de iniciativas de caráter
sociocultural, que vem transformando radicalmente
a vida tanto dos ﬁéis da Igreja quanto da população
carente de Roraima.
Em Roraima, o menor Estado em população
do Brasil, nós temos 368 templos da Assembleia de
Deus. Assim, não são apenas igrejas onde se prega
a palavra de Nosso Senhor, mas também importantes
centros de assistência social, que fazem uma diferença
fundamental num Estado ainda carente de recursos
como o nosso.
É com espírito de profunda e sincera gratidão,
portanto, que eu me congratulo com todos os missionários e ﬁéis da Assembléia de Deus em todo o Brasil,
a quem cumprimento, na pessoa do Presidente Estadual da Assembleia do meu Estado, aqui representado pelo irmão Carlos Andrade. Como frisei no início,
sinto-me muito feliz de estar nesta sessão de hoje,
que homenageia uma instituição que não é só religiosa, mas uma instituição que tem, realmente, uma
ação muito ampla no aspecto tanto religioso como no
aspecto social e cultural.
Em muitos momentos aqui, em outras ocasiões,
falando sobre outros temas, eu tenho sempre frisado,
quando a gente lamenta que, no Brasil certos vícios,
que vão desde a corrupção até outros, ainda persistem nessa geração: não vamos esperar dos governos.
Lógico que, se os governos puderem atuar e colaborar, muito bem, mas temos muito mais é que mobili-
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zar setores como a família, a escola, principalmente
as igrejas, sobretudo as realmente atuantes e participativas, como são as Assembleias de Deus no Brasil.
Porque em muitas igrejas, eu diria, falta este item de
realmente buscar as pessoas e não esperar que as
pessoas venham.
Isso é fundamental e, neste dia em que se comemora o centenário das Igrejas Assembleias de Deus
no Brasil, quero cumprimentar todos os membros desta Igreja no Brasil todo, desde o extremo norte, lá em
Roraima, do Monte Caburaí, com certeza, até o Chuí,
no Rio Grande do Sul.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
A Mesa recebeu a saudação do Senador Eduardo Braga, que diz o seguinte:
Quero saudar todos na paz do Senhor,
os senhores pastores, membros da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e lhes
transmitir o meu orgulho e júbilo pelo centenário das Igrejas Evangélicas da Assembleia
de Deus no Brasil.
Há décadas as Assembleias de Deus
têm feito a diferença em uma sociedade que,
diariamente, perde os referenciais de ética,
integridade, vida espiritual e moral. Desde a
sua fundação, a Igreja tem servido à sociedade com muitas ações de natureza espiritual e
social, possibilitando a milhares de pessoas
uma nova oportunidade de vida e servindo
como esteio para a inclusão social de muitos.
Parabéns pela grande obra espiritual e social.”
Também entrou em contato conosco o Senador
Demóstenes Torres, que está hoje em São Paulo, pedindo, recomendando que apresentássemos aqui os
seus votos de congratulação.
Igualmente, o Senador Gim Argello acaba de ligar, pedindo que eu dê um abraço em todos.
O Senador Magno Malta – já foi dito – é um dos
subscritores desse requerimento, mas, infelizmente,
não pôde comparecer. Ele enfrenta problemas com a
sua saúde, mas está presente aqui nos seus ideais,
na sua alma, no seu espírito cristão.
Também Silas Malafaia, grande líder das Assembleias de Deus, uma das mais eloquentes vozes dessa
Igreja, respeitado, grande escritor, manda um abraço
a todos pelo aniversário.
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O Senador João Ribeiro também pediu que eu
manifestasse aqui o seu apreço e os seus votos.
Eu queria também mandar um abraço ao presidente da Confraderj (Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro), Pastor Timóteo
Ramos; da Ceader, Pastor Eliezer Pereira; e também
da Comaderj, Pastor Jonas de Paula.
Também está presente conosco o pastor Alex,
da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que veio
homenagear aqui a Assembleia de Deus, e o Pastor
Rogério, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério
Madureira, em Marechal Hermes, por quem quero mandar um caloroso abraço ao Pastor Magner, tão querido
de nós todos. O Pastor Sóstenes está aqui conosco
também, que é presidente aqui no Campo de Brasília.
Eu gostaria de convidar agora para usar a palavra
o nobre Senador Cristovam Buarque, que falará pela
Liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Em primeiro
lugar, boa tarde a cada uma das senhoras e a cada
um dos senhores.
Em segundo lugar, quero cumprimentar alguns
que estão aqui presentes: primeiro, o nosso Governador
Agnelo Queiroz; o Exmº Sr. Senador Marcelo Crivella
e o Senador Flexa Ribeiro; o Revmº Sr. Bispo Manoel
Ferreira, que honra esta Casa ao estar aqui; o Revmº
Sr. Pastor Samuel Câmara; o Deputado Distrital e amigo nosso, Exmº Sr. Benedito Domingos; o representante da Convenção Geral das Assembleias de Deus
no Brasil, Pastor Ronaldo Fonseca, que também é um
dos amigos nossos; demais autoridades, que não sei
se estão realmente ainda presentes, como o Deputado Federal Silas Câmara, Deputada Antônia Lúcia
Câmara, Deputada Mara Lima, o Pastor Ival Teodoro
da Silva, todos os senhores pastores que aqui estão.
Quero também cumprimentar, como presentes
nesta solenidade, os dois jovens, Gunnar Vingren e
Daniel Berg. Quero cumprimentar, como presentes
aqui, Celina Albuquerque e Maria Nazaré, Henrique
de Albuquerque, José Plácido, Piedade e Prazeres da
Costa, Manoel Maria Rodrigues, Jerusa Rodrigues,
Emília Dias Rodrigues, Manoel Dias Rodrigues, João
Domingues, Joaquim Silva, Benvindo Silva, Teresa
Silva de Jesus, Isabel Silva, José Batista de Carvalho,
Maria José de Carvalho, Antonio Mendes Garcia, que
ﬁzeram parte da primeira congregação, em Belém do
Pará, e que aqui estão também conosco.
Eu não vou falar da história da Assembleia de
Deus nesses cem anos, até porque vocês provavelmente a conhecem muito mais do que eu. Eu quero
falar do papel das igrejas da Assembleia de Deus
neste momento de nossa história. Eu considero que o
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processo de evangelização que houve no Brasil – e a
Assembleia de Deus aí dentro – funciona hoje como
uma espécie de rede e escada, uma rede de proteção
e uma escada de ascensão. Uma rede de proteção
para todos aqueles que, no Brasil, hoje, vivem como
se estivessem caminhando numa corda bamba, e ali
encontram, nas igrejas, uma rede que lhes protegem. E
aqueles que já caíram recebem das igrejas uma forma
de encontrar o rumo, o caminho e ascenderem outra
vez a um papel social. Eu quero é agradecer esse papel
e agradecer especialmente por esse papel junto aos
jovens, que são as maiores vítimas da corda bamba
onde caminhamos hoje no Brasil.
No Brasil, uma criança, até mesmo antes de nascer, já está numa corda bamba, porque pode nascer
ou não nascer. E eu não falo nascer ou não nascer por
razões naturais, eu falo nascer ou não nascer por vontade de pessoas vivas. Alguns nascem, outros não...
Os jovens estão na corda bamba, porque, ao
nascer, vão ter alimentos, carinho ou não vão ter. E,
os que não tiverem isso, caem dessa corda bamba,
diﬁcilmente se recuperam. Estão na corda bamba,
hoje, as crianças já no período maternal, quando, se
não receberem os diversos incentivos pedagógicos e
de alimentação, poderão ter consequências irreversíveis para sua educação futura. Estão na corda bamba,
porque, dependendo da escola onde entrem, eles vão
ter um futuro e vão chegar ao ﬁnal ou vão cair e se
perder. Estão na corda bamba aqueles que caíram no
alcoolismo e as famílias se desﬁzeram.
E eu quero falar aqui para milhares, centenas
de milhares de pessoas e brasileiros que, ao longo
destes cem anos, receberam de vocês uma escada e
receberam de vocês o apoio para se recuperarem. As
famílias que foram mantidas unidas, aqueles que saíram das drogas e que, graças a vocês, puderam ter
uma proteção e puderam se recuperar.
E é pensando nisso que eu venho aqui, pensando mais no futuro do que mesmo nos cem anos de
história. Uma entidade que viveu e atravessou todas
as diﬁculdades ao longo de cem anos é claro que vai
ter muitos séculos adiante, para sempre.
Mas eu quero pensar nesse primeiro momento dos
próximos anos, quando nós vamos enfrentar, continuar
enfrentando as diﬁculdades que o Brasil oferece, as
diﬁculdades que pesam, sobretudo, sobre nossas crianças, sobre nossos adolescentes, sobre nossos jovens:
o risco das drogas; o risco de não entrarem em uma
boa escola; o risco de, na escola, não aprenderem um
ofício; o risco do desemprego; o risco de tudo o que a
gente vê, todos os dias, ao redor, puxando para baixo
dessa corda bamba onde caminham nossos jovens.
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Eu venho aqui falar da esperança e de que, nos
próximos cem anos, vocês continuem exercendo essa
tarefa fundamental de rede e de escada, de rede de
proteção e de escada de ascensão, ascensão espiritual, moral, social, inclusive ascensão econômica. O
Brasil precisa do papel de vocês. Cada um nós tem a
sua religião, cada um de nós tem até visões diferentes
sobre diversos problemas da sociedade, mas mesmo
aqueles que divergem de alguns dos credos, de alguns dos princípios que vocês têm, mesmo eles, não
podem deixar de reconhecer o papel que tem tido, no
Brasil que vive nessa diﬁculdade toda que o mundo
moderno apresenta, nenhum pode deixar de reconhecer o papel da evangelização e, dentro disso, o papel
da Assembleia de Deus.
Não posso deixar de falar, pela minha mania,
no respeito que eu tenho a vocês, na minha mania de
educação. O mundo deve a Lutero o primeiro gesto
de educação de massas no mundo. Foi a tradução da
Bíblia para a linguagem do povo que permitiu que a
educação deixasse de ser uma coisa apenas da elite
e passasse a ser também um assunto das grandes
massas. E foi a persistência dele e dos que o seguiram
nas diversas denominações que fez com que a leitura
da Bíblia, sendo necessária à alfabetização, passasse
a ser algo absolutamente necessário.
A alfabetização em escala universal deve muito
a Lutero e a todos aqueles que seguiram as igrejas
evangélicas, onde a leitura da Bíblia não é assunto
apenas do líder religioso, mas de cada um dos ﬁéis,
cada um dos irmãos.
Falo isso como quem tem como bandeira de vida
a educação. Por isso, falo aqui para agradecer e para
pedir que ajudem. Como Ministro da Educação que eu
fui, senti o papel das igrejas evangélicas na campanha
para a educação. O Senador Crivella e o Deputado
Manoel Bispo foram parceiros nessa campanha para
a erradicação do analfabetismo, que lamentavelmente não continuou, e nós continuamos hoje com 14,1
milhões analfabetos.
Essa é uma tarefa para a qual vamos precisar
muito de vocês. Mas nós não vamos precisar muito
de vocês do ponto de vista do lado educativo, pedagógico, mas também do lado espiritual. Por isso, quero
citar alguns que não citei, porque são aqui de Brasília
e deixei para o ﬁnal. Quero citar a presença do Pastor
Sóstenes, do Pastor João Adair, do Pastor Egmar Tavares, do Pastor Lourival Dias e pedir a cada um de
vocês que aqui estão que orem para que o Brasil estique tanto essa corda por onde caminham os jovens,
que ela deixe de ser uma corda bamba e passe a ser
uma plataforma para o futuro.
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Peço, por isso, que orem, sobretudo pela nossa
Presidenta, pelo nosso Governador e por cada um de
nós, pobres Senadores.
Um grande abraço para cada uma e para cada
um de vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. É verdade. V. Exª, quando Ministro da Educação,
empreendeu projeto extraordinário de parceria com as
igrejas – infelizmente não foi continuado – para alfabetização de adultos. Foi uma pena; mas, às vezes, as
coisas ocorrem à revelia dos nossos desejos.
Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos telespectadores da TV Senado e dos ouvintes da Rádio
Senado porque, daqui a pouquinho, nós vamos ouvir
o coral extraordinário que está aqui nas galerias. Todos no Brasil sabem que a Assembleia de Deus canta
muito bonito; são aﬁnados, melodiosos, harmônicos;
têm letras inspiradas. E, daqui a pouquinho, nós vamos
ouvir esse coral maravilhoso.
Gostaria de convidar agora o ilustre Senador por
Brasília Rodrigo Rollemberg, que fará uso da tribuna
da Casa pelo tempo que desejar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Marcelo Crivella, garanto a
V. Exª que serei breve, em respeito ao adiantado da
hora. Mas não poderia deixar de compartilhar deste
momento de reconhecimento e de celebração.
Cumprimento o Sr. Presidente Marcelo Crivella;
cumprimento o Senador e amigo Flexa Ribeiro, um
dos proponentes desta sessão; nosso querido amigo
companheiro Governador Agnelo Queiroz. Sou testemunha do esforço que o Governador fez para estar aqui,
depois de duas solenidades bastante concorridas em
Ceilândia e Taguatinga, em que eu também estava presente. Cumprimento com muita alegria pela presença
o Revmo. Bispo Manoel Ferreira, nosso querido amigo,
Presidente da Convenção Nacional das Assembléias
de Deus no Brasil. Tive a honra de ser Deputado Federal junto com o Bispo Manoel Ferreira e de aprender
muito com a sua experiência, com a sua sabedoria.
Cumprimento o Pastor Samuel Câmara, Presidente
da Assembleia de Deus de Belém, da igreja matriarca das Assembleias de Deus no Brasil. Cumprimento
nosso amigo Benedito Domingos, Deputado Distrital
e Presidente da Conamad aqui de Taguatinga; nosso
Deputado Federal e amigo também Ronaldo Fonseca,
representando o Presidente da Convenção Geral das
Assembleias de Deus no Brasil, Revmo. Sr. Pastor José
Wellington Bezerra. Cumprimento o Deputado Federal
Silas Câmara, a Deputada Federal Antônia Lúcia Câmara, o Presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas
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das Assembleias de Deus no Estado do Amazonas,
Revmo. Sr. Pastor Jônatas Câmara; o Presidente da
Convenção das Igrejas Evangélicas das Assembleias
de Deus do Estado do Paraná, Revmo. Sr. Pastor Ival
Teodoro da Silva; reverendíssimos senhores pastores
e gente das congregações. De forma muito especial,
eu quero cumprimentar o Pastor Sóstenes, o Pastor
Lourival, o Pastor Egmar Tavares, esse amigo que ﬁz
durante a campanha eleitoral – éramos adversários
na campanha e nos tornamos amigos, o que mostra
quanto especial é o Pastor Egmar –, o nosso Pastor
João Adair, o amigo Pastor Daniel, os pastores aqui
do Distrito Federal e de todo o Brasil.
Como disse, Sr. Presidente, serei muito breve,
mas não poderia deixar de estar neste momento aqui
para registrar o meu reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido pelas Assembleias de Deus e participar
deste momento de celebração, de alegria, de júbilo, que
é uma celebração da população brasileira. Nós temos
a felicidade de viver num País onde diversas religiões
convivem de forma harmoniosa, mas devo registrar a
importância das igrejas evangélicas, especialmente
das Assembleias de Deus, pelo seu trabalho espiritual
e pelo seu trabalho social.
Ao longo dessa campanha eleitoral, Presidente
Marcelo Crivella, eu tive a honra de, acompanhado do
Governador Agnelo Queiroz, do Senador Cristovam
Buarque, visitar todo o Distrito Federal e visitar várias
igrejas evangélicas, várias igrejas da Assembleia de
Deus. E digo que uma campanha majoritária é um
aprendizado muito grande, pois nos obriga a conviver
com toda a população do Distrito Federal, com toda
a cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer melhor
não apenas o trabalho espiritual, da maior importância,
como o trabalho social fantástico desenvolvido pelas
Assembleias de Deus.
E quero registrar que compartilho com o que o
ex-Governador e Senador Cristovam Buarque disse
aqui a respeito da importância dessa rede. Quantas
famílias foram salvas, quantas pessoas foram retiradas das drogas e do álcool em função do trabalho das
igrejas evangélicas, especialmente das Assembleias
de Deus?
Tive a oportunidade de conhecer vários depoimentos e vários trabalhos nesse sentido. E algo me
chamou muita atenção, mas muita atenção, numa sociedade de consumo como a que vivemos hoje, numa
sociedade extremamente individualista: o papel dos
jovens evangélicos na construção dessa rede social,
dessa rede de solidariedade. São jovens que poderiam
estar desfrutando da sua juventude em atividades de
lazer, mas estão dedicando o melhor da sua juventude a atividades extremamente solidárias, buscando
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as pessoas que estão em situação de diﬁculdade e
de desespero e abrindo uma janela de oportunidade,
abrindo um horizonte para essas pessoas, envolvidas com as drogas, com o crime, com o álcool. Com
o acolhimento das Assembleias de Deus, elas têm a
oportunidade de construir uma nova vida.
Portanto, neste momento, como um Senador socialista, eu não poderia deixar de estar aqui para reconhecer o imenso trabalho espiritual e social desenvolvido pelas Assembleias de Deus. E tive oportunidade
de dizer isso ao nosso Governador Agnelo. Considero
que a presença do Governador Agnelo aqui é revestida de muito simbolismo. Também digo à Presidenta
Dilma que o objetivo desses governos é construir um
mundo melhor, é construir uma sociedade justa, solidária, generosa, melhorar a qualidade de vida da nossa
população. Portanto, não podemos prescindir de uma
aliança estratégica com as igrejas e, especialmente,
neste momento, com as Assembleias de Deus, para
que possamos atingir estes objetivos: construir uma
sociedade mais justa, mais solidária e mais generosa.
E a presença do nosso Governador torna muito claro e
muito cristalino esse compromisso da construção conjunta, coletiva por uma Brasília e por um Brasil melhor.
Portanto, parabéns a todos os senhores e a todas as senhoras. Quero dizer que eu me sinto muito
honrado de poder estar compartilhando deste momento tão importante para o País e tão importante para a
celebração dos cem anos das igrejas Assembleia de
Deus no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg, por suas palavras.
Eu gostaria de abrir a tribuna neste momento para
o nosso Revmo Pr. Samuel Câmara, para que possa,
então, extravasar seu coração, suas emoções, seus
sentimentos nessa data tão importante dos cem anos.
A Assembleia de Deus, para quem nos assiste pela TV Senado e pela Rádio Senado, tem muitas
convenções, mas as duas maiores são: Convenção de
Madureira – está aqui presente o Bispo Manoel Ferreira – e a CGADB, representada pelos seus grandes
Lideres: Pr. José Wellington, Pr. Ronaldo, que está
aqui conosco, Samuel Câmara, que neste momento
ocupará a tribuna para fazer uso da palavra pelo tempo que desejar.
O SR. SAMUEL CÂMARA – Minhas irmãs e
meus irmãos, a paz do Senhor Jesus!
Exmo Senador Crivella, que preside, neste instante, a sessão; Exmo Sr. Governador do Distrito Federal,
Agnelo; Senador pelo Estado do Pará Flexa Ribeiro;
Senador Mozarildo, Senador Rollemberg, Deputado
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Benedito, Bispo Manoel Ferreira, Pr. Ronaldo Fonseca, Senador Cristovam Buarque, Deputados Federais,
entre eles meu querido irmão Silas e sua esposa Lúcia, deputados estaduais, vereadores, meus irmãos
de ministério, pastores e líderes que fazem viva essa
história e suas queridas esposas que aqui estão, corais de todo este País, nós éramos conhecidos como
quase ninguém.
Surgimos de dois missionários que chegaram a
esta terra como forasteiros. Não foram enviados por
qualquer missão. Não tinham garantia de sobrevivência nesta terra. Traziam consigo apenas a ordem de
Deus. Deveriam vir ao Pará e a Belém.
Não falavam nosso idioma e, no bolso, traziam
US$90 para serem instrumentos de Deus naquilo que
Deus colocou em seus corações como missão. E, passados cem anos, estamos aqui no Senado Federal.
Estamos aqui celebrando a história de uma igreja nascida no meio da mata amazônica. Estamos aqui
celebrando a história e recebendo a homenagem desta
Câmara Alta de leis deste País para uma nação maior
do que vários países do mundo, chamada Assembleia
de Deus. Os mais otimistas exageram, mas os mais
conservadores e pessimistas não têm dúvida nenhuma
de que aqui, hoje, vivendo em nossa nação há treze
milhões de pessoas desta Nação que frequentam as
igrejas Assembléias de Deus de todas as vertentes,
porque, como igreja, somos uma só. Como irmãos,
somos a Paz do Senhor, Aleluia e Glória a Deus, organizados de diversas formas, em diversas lideranças
e convenções, mas a homenagem hoje é à história da
igreja, á história do povo assembleiano. E esse número aumenta para 60 milhões quando a gente imagina
o mundo todo. Portanto, estamos aqui hoje homenageando um fenômeno, um fenômeno de fé, um fenômeno merecido.
Estamos aqui falando de mais de cem mil templos
espalhados nesta nação. Talvez nenhuma estrutura,
nem a governamental, tenha tantas agências comunitárias quanto a Assembleia de Deus, os seus templos. Lá, no Amazonas, dizemos que ninguém navega
mais de duas horas em um barco bem lento e nem
trafega em um carro a cem por hora sem passar por
uma casa de oração e de culto, chamada Assembleia
de Deus. Nós somos o Brasil. Talvez nenhuma comunidade represente tanto a cara, o coração da Nação
brasileira, porque nós somos a igreja mais capilarizada. Aonde você for, e há pouco tempo nós éramos...
Alguém se utilizou de uma frase para tentar criticar a
Assembleia de Deus e não sabe que nos trouxe uma
das frases mais felizes da vida. Ela dizia assim: “Onde
estiver um cachorro, um cão, animal, e uma placa de
Coca-Cola tem que ter uma Assembleia de Deus jun-
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to”. (Palmas.) Nós aproveitamos para dizer que esse
foi o maior elogio que alguém, querendo nos criticar,
nos deu do cumprimento da missão que Deus deu a
Daniel Berg e Gunnar Vingren e, de lá para cá, passa
por nossas próprias mãos.
Não é demais a gente lembrar também, amados
irmãos, que, há algum tempo, Srs. Senadores, quando as pessoas passavam pelas ruas simples, pelos
interiores e também pelas grandes capitais, elas nos
saudavam dizendo assim: “Aleluia, peixe no prato e farinha na cuia”. Vocês lembram? Estão rindo. Todos os
assembleianos aqui estão rindo. Talvez até porque a
Assembleia de Deus nasceu na Amazônia e lá é peixe
e farinha mesmo. Que coisa interessante como a sociedade entendeu como nascemos, de onde viemos! E
olha nós aqui, no Senado Federal; amanhã, na Câmara
Federal. Os palácios não fecham mais as portas aos
pastores, aos assembleianos. Esta semana toda, cada
dia... Foi no Amapá, São Paulo. Ontem, foi em Belém.
Está faltando data para recebermos as homenagens
devidas – não é a uma religião só, é a um segmento
social extremamente relevante desta Nação.
O Senador Flexa estava falando aqui... Vejam
como não há diﬁculdade nenhuma para os Srs. Senadores falarem sobre a Assembleia de Deus, porque ela
não é escondida. Em qualquer casa brasileira deve haver uma empregada doméstica assembleiana, alguém
que tenha um parente assembleiano ou que passou
pela Assembleia de Deus. Onde estiverem 10 brasileiros deve haver um assembleiano no meio deles. E
isso não foi planejado por Daniel Berg e nem Gunnar
Vingren. Eles eram estrangeiros e viveram num tempo
muito difícil na Nação, em que eles não podiam fazer
planejamento nenhum, mas eles seguiram o vento do
maior Ministro de Planejamento que já existiu e vai
existir na história: o nosso Criador, o nosso Sustentador. Deus disse para eles: “Sigam o vento do Espírito”.
(Palmas.) E, no vento do Espírito, eles nos presentearam com esse direito de estarmos aqui, hoje, sendo
homenageados e de o Brasil ter o seu nome espalhado no mundo todo, como uma fonte de fé em Deus, só
porque o Espírito de Deus soprou e nós aprendemos
a obedecer ao Espírito do Senhor, mais do que a organizações, mais do que a instituições, enfrentando,
inclusive, o perigo de nos institucionalizarmos e deixarmos de seguir esse vento, que, como diz a Bíblia,
sopra para onde quer, vem de onde quer. Ninguém
ouve a sua voz, não sabe para onde vai. Assim é todo
aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus.
Essa é a característica dos pastores assembleianos. Nós não temos forma, não temos organização
centralizada, não temos catecismo fora da Bíblia, mas,
no nosso coração, temos uma chama de amor pelas
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pessoas que sofrem. E enquanto existir, no mundo;
enquanto existir, no Brasil, uma mulher abandonada,
uma mulher espancada em casa, uma criança na rua,
abusada sexualmente, um jovem escravo pela droga,
nossa missão não terá tido ﬁm. Vamos existir até o
ﬁm, para socorrer, assim como nós fomos socorridos
por um evangelista, por uma mulher, por uma visitadora, por um círculo de oração, por alguém que nos
deu um folheto, cantou um hino para a gente, e nós
estamos aqui.
O Senador Flexa disse uma coisa interessante.
Ele mexeu um pouco, mas o Senador Flexa depois
comprou e residiu, como pessoa, na casa anexa ao
Templo da Assembleia de Deus. Desde 1926, o templo;
e ele lá. Há dois anos – permita-me, Senador, mencionar isto aqui –, ele ofereceu essa propriedade para a
gente. Eu me lembro dele dizendo assim: “Olha, esse
abajur, se você não for usar, tem muita memória aqui”.
E nós adquirimos a propriedade dele. A piscina que ele
usava é um batistério a céu aberto, é um jardim. É um
lugar lindo. Obrigado, Senador. O senhor fez uma obra
linda. Mas nós tínhamos de pagar ao Senador aquela
propriedade. Eu preciso ser justo! E o centenário veio.
Eu não sei... O Senador tem sido um homem
muito altruísta, mas eu ﬁquei pensando... O Senador
disse: “Meu pagamento não vai ser feito mais. Agora,
só depois do centenário.” (Palmas.) Ele disse isto para
a gente: “Não se preocupe” – porque ele é engenheiro.
O Senador tinha o cuidado e disse: Esse projeto do
centenário pode ser uma sepultura para esse jovem
pastor e para essa igreja, porque, um ano antes, não
existia nada e, um dia, o Espírito de Deus despertou
a Igreja em Belém para dizer: “Belém é a cidade onde
a soberania de Deus estabeleceu como o lar, o berço
da Assembleia de Deus”. Portanto, um centenário não
pode existir sem passar por Belém e sem envolver o
berço, o lar, a casa da Assembleia de Deus.
Mas, em Belém, uma cidade pequena, poucos
hotéis, não havia lugar, nem centro de convenções,
mas o Espírito de Deus, que, na sua soberania, já desenhou o centenário desde a eternidade, soprou no
espírito daquele povo, e nós dissemos: “Vamos fazer
uma avenida centenária, vamos fazer um museu e vamos construir um centro de convenções”. Ele questionou: “Quanto tem, pastor Samuel?” “Nada”. Não tinha
dinheiro nenhum mesmo. E nós fomos às construtoras. Resposta das construtoras – só para que os senhores saibam que nós não somos nada mais e não
mudamos a metodologia de acreditar em Deus —, as
construtoras olhavam aquilo tudo e diziam assim: “Se
vocês tivessem tempo, vocês não teriam dinheiro”. Aí
outra dizia assim: “Se vocês tivessem todo dinheiro
em caixa, vocês não fariam, porque não haveria tem-
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po”. Eles disseram exatamente aquilo que os assembleianos, há cem anos, ouvem: “Não é possível, não
é possível”. E o Deus do templo, o Deus da riqueza,
fez com que tudo acontecesse a seu tempo. E nós
estamos convidando os senhores para a celebração
em Belém do Pará, para andar nas ruas da história,
abraçar os ﬁlhos da história e ver uma cidade marcada
pelo centenário, marcada pelo Espírito de Deus, não
é por nós não, porque nós confessamos que até nós
mesmos não teríamos como fazer.
Então, queridos Senadores, eu gostaria, em nome
da igreja Assembléia de Deus, berço, a igreja mãe,
de agradecer aos senhores, ao seu Governador e às
autoridades aqui presentes. Eu gostaria de agradecer. Os senhores nos fazem sentir tão bem aqui, tão
tranquilos aqui, que o meu pedido é que todos nós,
assembleianos, façamos com que V. Exªs, Senadores,
Governadores, Deputados e autoridades do Executivo,
possam visitar nossos templos e possamos propiciar
aos senhores também o ambiente agradável que os
senhores nos propiciaram aqui, não só porque chegam autoridades, mas também porque chegam pessoas, chegam corações, que são tidos por esta Nação
como máquinas de trabalhar, de produzir, e nenhum
dos senhores é máquina. Os senhores são pessoas
que têm sentimentos, saúde, coração, família, e nós
sabemos que podemos ajudá-los não só com o nosso voto, mas também fazendo alguma coisa que não
são todos os cidadãos brasileiros que podem fazer só
com o voto. Nós podemos também nos dobrar diante
de Deus e pedir d’Ele aquilo que nós chamamos também de voto. Nós votamos a Deus e dizemos: “Deus,
se Tu abençoares a nossa Nação, nós seremos gratos
a Ti. Deus, se Tu abençoares os nossos poderes constituídos e as pessoas e nos deres paz e prosperidade,
nós seremos gratos”. Que todos nós compareçamos
perante o Senhor e peçamos a Ele, votemos por essas
autoridades brasileiras que estão aqui nos honrando.
Quero convidar todos para, daqui a pouco, estarem em Belém do Pará.
Quero agradecer à TV Senado, à Rádio e a todos
os servidores desta Casa que estão escondidos por
aí, muitos deles assembleianos, que estão sorrindo e
dizendo: “Olha aí, estão me homenageando”. Eu sei
do trabalho dessas pessoas queridas.
Agradeço à imprensa brasileira e a imprensa do
Estado do Pará, esta que tem sido extremamente cuidadosa, provavelmente resgatando um dos títulos de
maior débito com esse segmento tão grande, dando
a transparência e a exposição, com os jornais e as
tevês de nossa cidade – todos eles –, todos os dias,
noticiando tanto isso.
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Por ﬁm, queridos, quero aqui reverenciar quem
realmente merece esta homenagem. Há dois seres,
duas instituições, duas entidades. Na verdade, quando se fala de religião, quem pode... Quando se fala de
Nação, de política, também existem dois poderes no
mundo, e o mais é resultado desses.
Primeiro, o poder de Deus. A Ele seja a honra, a
glória, o poder, de eternidade em eternidade! Nós nem
existiríamos com vida não fosse Ele. A Assembleia de
Deus poderia ter sido planejada em São Paulo, Rio de
Janeiro, se não fosse Ele. Ele escolhe as coisas que
não são para confundir as que são e mandou a Assembleia de Deus para o meio da mata, a ﬁm de que
toda glória seja d’Ele. Ao Senhor seja dada a honra,
a glória e o louvor!
Em segundo lugar, a autoridade é o povo. Tudo
que existe no Brasil e no mundo os governantes apenas organizam, mas quem constrói é o povo, quem faz
é o povo, às vezes mais simples.
Eu gostaria de, hoje, aproveitar esta tribuna, muitas pessoas estão me mandando e-mail, e também
“twittando”, dizendo que estão assistindo em Belém,
São Paulo, esta sessão, pela TV, pela Rádio, que é
uma conquista imensa do Brasil, poucas nações têm.
Isso é extraordinário.
Eu quero me dirigir a vocês, que aqui estão, assembleianos. Vocês são especiais, vocês são extremamente queridos, vocês é que fazem essa história
e eu sou um pingo nesse oceano. A Assembleia de
Deus é maior do que seus líderes; a Assembleia de
Deus é maior do que os seus pastores; a Assembleia
de Deus não tem dono.
Eu cheguei depois da história, para continuar
uma história. É provável que passe, e outro continuará
a missão que eu cumprir aqui na terra. E a Assembleia
de Deus, as crianças assembleianas, os adolescentes
assembleianos, os jovens assembleianos, as famílias
assembleianas e, sobretudo, as gerações da melhor
idade assembleianas, os nossos pioneiros, vocês é
que têm parte e devem receber toda essa homenagem. O melhor da Assembleia de Deus é a pessoa, é
o assembleiano, como se diz que o melhor do Brasil
é o brasileiro. A menor pessoa que se julgue assembleiana, hoje, está sendo homenageada aqui por mieo
de nós que aqui estamos. Parabéns, assembleianos.
E eu quero terminar. Não sou poeta, mas em
horas como esta, a gente prefere usar alguma coisa
que alguém disse. E eu vou usar o que Bíblia diz, em
primeiro momento: “Este é o dia que o Senhor Deus
fez, regozijemo-nos e alegremo-nos. Aleluia! (Palmas.)
O Senhor fez! (Palmas.)
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E o Senhor Jesus disse: “Ediﬁcarei a minha igreja e nem sequer as portas do inferno prevalecerão
contra ela”.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus! (Palmas.)
Dois irmãos compuseram uma música e trouxeram uma poesia. É o ﬁm da minha palavra. Eu quero
ler para vocês. Eu estou tão feliz de poder viver este
momento como crente que eu vou tentar recitar esta
poesia em homenagem à igreja de Cristo Jesus, à Assembleia de Deus lá no rincão cearense, lá no ﬁm da
Amazônia, aos pastores que remaram 90 dias, para
sair e chegar ao alto de uma igreja e fundar uma obra
de Deus lá no alto do rio Purus – 90 dias! Aos pastores
cujas mãos, quando a gente dá a “paz do senhor” para
eles, parecem uma pedra rachada de remo. Aos pastores cuja família, em uma canoa, morria de malária,
e a decisão deles era: “Jogo meu ﬁlho no rio ou cavo
uma sepultura rasa, com uma faca de mesa, e sepulto
à margem do rio? Volto ou sigo?” E muitos de nossos
ﬁlhos, desses pastores... Ao meu vovozinho. Sou da
terceira geração da Assembleia de Deus, minha vida
toda, e não tenho um mérito nisso. Meu vovozinho,
um auxiliar de enfermeiro, seringueiro, que carregava os pastores que iam abrir a obra no Acre em seus
ombros, quando eles estavam com malária. Aos que
queimaram os tijolos dos nossos templos, porque a
maioria deles foi feita assim.
A esses homens e mulheres, escutem:
Ela é a mais morena no dizer de Salomão
A mais queimada pelo sol
O sol da tribulação
Com o mesmo espírito missionário
Que trouxe Daniel Berg e Gunnar Vingren a esta Nação
Em Belém do Pará começou sua missão
Andou o povo alado por deserto abrasador
Mas foi determinada a pregar a paz e o amor
Sonhou como a virgem sonha
Encontrar o seu senhor
Como uma virgem prudente
Sua lamparina não apagou
Enfrentou reis e donos da religião
Simples como Ester conquistou sua nação
Clamando pelo sangue vertido no calvário
Assembleia de Deus chega ao centenário
Cem anos de bênçãos
Cem anos de missão
Vivendo o milagre da multiplicação
Com a paz do Senhor até na saudação
Hoje somos milhões
Abençoando nossa Nação.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Muito bem. Parabéns ao Pastor Samuel
Câmara pelas lindas palavras, pela sua emoção neste momento solene e histórico que o Senado Federal
vive na sua homenagem à Assembleia de Deus em
seus cem anos.
E é bom ressaltar: veio-me à mente aqui, com
as palavras do Pastor Samuel Câmara, um tempo em
que não podíamos estar aqui. No ﬁnal da década de
70 do século retrasado, por volta de 1870, um brasileiro chamado Silveira Martins renunciou ao gabinete
de Dom Pedro II porque discordava do fato de que era
proibido aos evangélicos ocuparem posições políticas
no País. Hoje, somos três evangélicos no Senado Federal, mas temos a simpatia dos outros 78 Senadores,
que nos tratam com apreço e carinho, e nunca fomos
discriminados.
Eu gostaria de conceder, neste momento, a palavra ao meu querido e ilustre Bispo Manoel Ferreira,
que também fará uso da palavra e vai extravasar seus
sentimentos e sua emoção neste momento histórico.
Lembro aos espectadores da TV Senado e da
Rádio Senado que daqui a pouquinho teremos o coral,
que está ali, pacientemente aguardando o momento de
entrar em cena para fazer seu louvor e, com certeza,
vai marcar esta como uma das mais belas páginas do
Senado Federal.
Bispo Manoel Ferreira, V. Exª tem o tempo que
desejar.
O SR. MANOEL FERREIRA – Sr. Presidente, Senador Marcelo Crivella, quero aqui agradecer, em nome
das Assembleias de Deus, em nome do Ministério de
Madureira e da Convenção Nacional das Assembleias
de Deus no Brasil, e dizer a V. Exª que nós seremos
eternamente gratos por este momento especial que
V. Exª nos faz passar no centenário das Assembleias
de Deus no Brasil.
Cumprimento também o Senador Flexa Ribeiro,
do nosso Pará, onde nasceu esse grande movimento pentecostal, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, do
extremo norte do nosso País, Roraima.
Cumprimento os Senadores Cristovam Buarque
e Rodrigo Rollemberg, aqui, da Capital da República,
e cumprimento os demais Senadores que tiveram o
privilégio de assinar esta sessão solene, designando,
para este momento, todos estarmos aqui.
Cumprimento, de forma especial também, o Governador Agnelo Queiroz. Digo a V. Exª que sua presença representa dupla alegria: primeiro, por ser o
Governador do Distrito Federal, da Capital da República, o que o torna anﬁtrião deste País; e, depois, pela
amizade que nos prende e nos segura ao longo dos
anos. Cumprimento também os Srs. Deputados Fede-
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rais na pessoa do Deputado Silas Câmara e de sua
esposa, Deputada Tânia; cumprimento os Deputados
Estaduais; cumprimento o Dr. Domingos, que compõe
a Mesa, Deputado Distrital; cumprimento também o
Presidente da Igreja-Mãe desse grande movimento
pentecostal desta Nação, que são as Assembleias de
Deus, Pastor Samuel Câmara.
Trago aqui, Senador Crivella, uma palavra, mas
quero guardá-la, porque o adiantado da hora já me
recomenda que devo ser breve.
Quero também agradecer a presença muito especial do Pastor Egmar Tavares, do Pastor Sóstenes
Apolo, dos Srs. Deputados Distritais, das senhoras e
dos senhores, da Igreja aqui presente, dos nossos
amigos, e dizer a todos que tenho a alegria de fazer
parte desta história.
Acho que, vivo, aqui, no nosso País, tive o privilégio de presidir duas convenções: a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, no período de
1980 a 1982, e também a Convenção Nacional das
Assembleias de Deus do Brasil, que faz parte desse
complexo de Igrejas que compõem as Assembleias de
Deus desta Nação.
Há mais de 60 anos, venho acompanhando a
história. Tive o privilégio de trabalhar com Daniel Berg.
Fui obreiro com Daniel Berg, fundador juntamente com
Gunnar Vingren, das Assembleias de Deus no Brasil,
nos anos de 1952, 1953. Então, trabalhos juntos. Tive
o privilégio de corrigir aquele pequeno livro, primeiro
livro, praticamente, que ele escreveu: O enviado de
Deus. Como tinha diﬁculdade com o português, ele
me pediu: “Pastor Ferreira, corrige pra mim essas notas, que quero publicar esse pequeno livro para deixar
para as Assembleias de Deus do Brasil.”
Então, aquele primeiro livro, nós o editamos ainda
lá na São Luiz Gonzaga, naquela casa improvisada,
onde começou a editora, a Casa Publicadora. Ali, foi
composto esse livro, escrito pelo Daniel Berg.
Convivi muito com o Daniel. Ele tinha muita diﬁculdade com o idioma. Ali, meu querido Presidente Ival,
lá do Paraná, que está acompanhando a Deputada Estadual Mara Lima, Deputado Ival Teodoro, nós, juntos,
trabalhamos muito tempo. Eu tive o privilégio de ver
quando foi aberta a Convenção do Paraná, presidida
primeiramente pelo Pimentel; depois, por outros. Convivi
muito tempo com o Francisco Pereira do Nascimento, lá de São Cristóvão. Nós víamos esse movimento
se alastrar pelo Brasil afora. Era muito difícil. A gente
andava, às vezes, o dia todo para encontrar uma ou
duas famílias de crentes. Era muito difícil há 60 anos.
Hoje, é um grande privilégio quando a gente vê
a Assembleia de Deus quase que uma nação dentro
de outra Nação. Antes, era muito difícil. A gente viajava
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o dia todo para levar ceia a uma fazenda, a um sítio,
onde havia uma família. Íamos montados em carroça,
em carro de boi. Era esse um trabalho muito difícil,
muito árduo.
Então, quando vejo, hoje, esse grande movimento espalhado por todo o Brasil, em mais de cem
países do mundo, começo a me alegrar e sinto que
já estou ﬁcando um pouco velho. Estou sentindo isso
pelo passar dos anos, quando olho para trás e vejo
a ﬁla daqueles companheiros que já foram embora.
Mas, mesmo assim, ainda convido os senhores para a
próxima sessão solene do próximo ano, neste mesmo
lugar. Vamos nos encontrar aqui!
O Senador Flexa Ribeiro deixou muito pouca
coisa da história, Samuel, para eu e você contarmos.
Você, como pastor da igreja-mãe; e ele contou a história da igreja aqui, hoje. Começou pelo Pará, onde
nasceu o movimento.
Senador Flexa Ribeiro, vou dizer uma coisa: nesta
festividade em que estaremos agora nos dias 16, 17 e
18, lá em Belém, será uma hora boa até para chamá-lo
de pastor. Está faltando só levantar a mão, Professor
Cristovam Buarque! Está só faltando levantar a mão,
porque o preparo teológico, a história da igreja no Brasil, ele já conhece. Está muito preparado. Já dá para
ser consagrado pastor!
Fico muito triste quando me chamam de protestante. Lutamos muito, Senador Crivella, para sermos
chamados de evangélicos. Foi uma luta, Governador
Agnelo, para sermos chamados de evangélicos. Só
nos chamavam de protestantes. Eu não sou protestante. Protestante foi aquele que protestou contra as 97
teses, o Marinho Lutero. Ele é protestante, porque o
movimento de Lutero, do protestantismo baseado em
Lutero, nasceu lá. Mas isso há 600, 700 anos. Eu, não.
Eu sou crente em Jesus. Nasci lá no calvário, quando
Ele disse: tudo está consumado, a igreja está consumada; a obra do calvário, a obra redentora do calvário, do
cristianismo. Somos cristãos, e dentro desse segmento
se incorporam todos aqueles que creem no sacrifício
expiatório do calvário, de Jesus, que deu a vida para
nos salvar e nos garantir a eternidade.
Neste mês, estão os cristãos da igreja católica
romana
Fico muito satisfeito quando vejo esse movimento
do Cristianismo, da Igreja avivada, a Igreja Carismática, que crê na manifestação dos dons espirituais. Fico
muito satisfeito com isso.
Creio que a Igreja Evangélica tem contribuído
muito com este País, meu querido Senador Marcelo
Crivella; ela tem dado sua grande contribuição. Temos
feito muita coisa e podemos fazer ainda muito mais.
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Ainda dias atrás, a Presidente Dilma Rousseff
lançou o grande programa de combate à miséria deste
País, à pobreza extrema. E, dentro dessa pobreza extrema, estão envolvidos vários temas, como a educação e o combate ao analfabetismo, que tem sido uma
grande bandeira do Senador Cristovam Buarque e de
outros companheiros, como do Rollemberg e de tantos
outros, Mozarildo, que têm lutado para extirparmos o
que chamo de opróbrio: o analfabetismo desta Nação.
Então, quero aqui deixar a Presidente Dilma o
nosso abraço. É uma pena ela não estar aqui, mas
foi convidada. Espero que ela mande para Belém.
Boa notícia! Estou tendo notícia da Mesa de que tem
alguma coisa marcada para lá. Então, vamos nos encontrar em Belém.
A Igreja no Brasil tem muito com que contribuir e
ajudar. A Igreja Universal, do Bispo Crivella, é um dos
maiores movimentos de evangelização desta Nação
e de muitos países do mundo; a Igreja Cristã, a Igreja
Batista, a Presbiteriana, a Metodista. Somos um movimento de cristãos neste mundo e estamos trabalhando
no sentido de redimir o homem da miséria, do pecado,
do opróbrio, das drogas e de tantas outras coisas que
trazem o ﬂagelo a esta Nação.
Portanto, nossa palavra de gratidão por este
momento especial que a TV Senado e o Senado, na
pessoa dos seus membros, dos seus 81 Senadores,
oferecem-nos.
Esta Casa representa a democracia, representa a
liberdade, representa a liberdade de culto, de imprensa,
porque é esta Casa e o Congresso que nos garantem
a palavra de liberdade desta Nação.
Deus abençoe os senhores!
E, por último, deixo aqui um versículo da palavra de Deus, que está no Livro de Samuel, capítulo 7,
versículo 12, que diz:
Está no Livro de Samuel.
Samuel: capítulo 7, versículo 12
“Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre
Mizpá e Sem, e chamou-lhe Ebenézer; e disse: Até
aqui nos ajudou o Senhor.” (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Gostaria de convidar o Pastor Sóstenes
Apolo e o Pastor Egmar Tavares para compor a Mesa
conosco, neste momento em que o Senado se prepara
para ouvir este grande coral das Assembleias de Deus
em louvor a Ele, o Criador, pelos 100 anos dessa igreja tão abençoada.
Fico imaginando o seguinte: o Bispo Manoel Ferreira é, sem dúvida, entre nós, Pastor Samuel Câmara,
o mais antigo. São 60 anos de ministério e com esse
vigor, com a ﬁbra de um gladiador, com a fé de um
mártir, com o arrojo de um bandeirante. O futuro da
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igreja Assembleia de Deus será sempre muito pujante,
porque esses jovens todos que estão aqui, inclusive
o Samuel, terão pela frente esse futuro extraordinário.
Podemos ver nele o futuro dos senhores: de lealdade,
de ﬁdelidade, de amor ao Evangelho, de uma família
exemplar, de uma obra construída com tanto ardor e
devoção.
Gostaria de lembrar, já que estamos nos aproximando dos momentos ﬁnais, que a Igreja Universal do
Reino de Deus, que eu amo tanto e que tem apenas
34 anos no Brasil, nasce com a fé e com o sacrifício
do Bispo Edir Macedo. Mas ele conheceu Jesus na
Igreja de Nova Vida, numa cruzada de um missionário
americano que veio trabalhar na Assembleia de Deus,
exatamente do Campo de São Cristóvão, em Madureira.
Ele se chamava Roberto Mcalister, faleceu jovem ainda, aos 64 anos de idade, mas foi ali que se
converteu o Bispo Edir Macedo, de onde vem a Igreja
Universal do Reino de Deus.
Ali também congregava o Missionário RR Soares,
da Igreja da Graça. Portanto, Bispo Manoel Ferreira,
quando o senhor falou que o Pastor Samuel Câmara é o
Pastor da mãe, é mãe mesmo. É mãe mesmo. (Palmas.)
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A emoção toma conta de todos nós neste momento extraordinário em que nos congregamos no Senado Federal, Senadores, pastores, missionários. E eu
gostaria de convidar o Brasil, através da TV Senado
e da Rádio Senado, para ouvirmos reverentemente
esse coral de mulheres que agora vai tomar posição
e entoar a canção que todos nós estamos esperando.
Com a palavra o coral das mulheres da Assembleia de Deus. Desculpem, de homens e mulheres,
por favor. Aliás, nem diria homens e mulheres, mas
anjos sem asa.
(Execução de música pelo coral da Assembleia
de Deus.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Cumprida a ﬁnalidade da sessão, agradeço as personalidades que nos honraram com seu
comparecimento e a Presidência hoje vai terminar esta
sessão de outra maneira:
A paz do Senhor para o Brasil. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 44
minutos)
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Ata da 98ª Sessão, Não Deliberativa
em 13 de junho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Fernando Collor
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos, e encerra-se às 14 horas e 58 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 189, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2005
(nº 6.233/2002, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Rocha), que acrescenta parágrafo único
à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), para determinar
que alimentos provisórios sejam ﬁxados cautelarmente em favor da criança ou adolescente cujo
agressor seja afastado da moradia comum por
determinação judicial, sancionado e transformado na Lei nº 12.415, de 2011;
– nº 190, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2007
(nº 1.735/2003, na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a oferta de educação superior para os povos
indígenas, sancionado e transformado na Lei nº
12.416, de 2011;
– nº 191, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 146, de 2010
(nº 6.089/2009, na Casa de origem, da Deputada
Fátima Bezerra e outros Deputados), que declara

Nilo Peçanha Patrono da Educação Proﬁssional
e Tecnológica, sancionado e transformado na Lei
nº 12.417, de 2011;
– nº 192, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2008
(nº 129/2007, na Casa de origem, do Deputado
Vanderlei Macris), que altera o inciso I do caput
do art. 38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento
das unidades residenciais em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos
públicos, sancionado e transformado na Lei nº
12.418, de 2011; e
– nº 193, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 156, de 2008
(nº 7.343/2006, na Casa de origem, do Deputado
Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso), para garantir a prioridade dos idosos
na aquisição de unidades residenciais térreas,
nos programas nele mencionados, sancionado e
transformado na Lei nº 12.419, de 2011.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República as Mensagens nºs 44,
de 2011-CN (nº 194, de 2011, na origem), 45, de 2011CN (nº 195, de 2011, na origem), e 46, de 2011-CN
(nº 196, de 2011, na origem), encaminhando, respectivamente, os Projetos de Lei nºs 5, 6 e 7, de 2011-CN.
São os seguintes os projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os Projetos de Lei nºs 5, 6 e 7, de 2011-CN,
vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Leitura: 13-6-2011
até 18/6 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 26/6 prazo para apresentação de emendas;
até 1º/7 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas; e
até 16/7 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
As matérias serão publicadas em avulsos e no
Diário do Senado Federal de 14 de junho do corrente.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, o Aviso nº 17, de 2011-CN
(nº 136-Seses-TCU-Plenário, na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da União, que “encaminha,
nos termos do § 3° do art. 122 da Lei n° 12.017, de 12
de agosto de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2010), cópia do Acórdão n° 283, de 2011 – TCU
– Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que
o fundamentam, referente aos Relatórios de Gestão
Fiscal – RGF apresentados pelos Poderes e órgãos
da esfera federal correspondentes ao 2° quadrimestre
de 2010 (TC 028.002/2010-5)”.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:

por versarem sobre matéria similar (alteração da lei que
trata da distribuição gratuita de medicamentos aos portadores de diabetes). – Senador Mozarildo Calvacanti.

Leitura: 13-6-2011

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, como primeiro orador inscrito, ao Senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Exmº Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs.
Senadores, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou, na última segunda feira, dia 6
de junho, a oitava audiência pública sobre os “Rumos
da Política Externa Brasileira”, para debater “O Brasil
e o Conselho de Segurança da ONU – Perspectivas”.
A reunião contou com as presenças dos Senadores Cristovam Buarque, Ana Amélia, Luiz Henrique,
Pedro Simon, Aloysio Nunes Ferreira, Blairo Maggi, Ivo
Cassol, Cyro Miranda e Eduardo Suplicy, além dos Deputados Federais Sebastião Bala Rocha e Edinho Bez.
O primeiro expositor foi o embaixador Ronaldo
Sardenberg, que já presidiu o Conselho de Segurança
da ONU por duas vezes. Após relatar as transformações ocorridas na ordem internacional desde a criação
daquele organismo, os obstáculos que se impõem à
pretensão do Brasil por um assento permanente no
Conselho de Segurança, o Embaixador aﬁrmou que
mesmo assim nunca houve oportunidade como hoje
tão favorável à candidatura brasileira. Acredita o Embaixador que o Brasil se fortaleceu com a criação do
G4, que inclui Alemanha, Brasil, Índia e Japão; ganhou
prestígio e inﬂuência na crise econômica e espaço relevante entre os países do Brics, grupo que cresce em
importância no âmbito internacional.
Em favor da reforma, ele aﬁrmou que os cinco
membros permanentes do Conselho de Segurança
não possuem nem mesmo caráter de representação
regional, nem representam ninguém, a não ser a si
próprios. Em sua opinião, o Brasil tem condições objetivas de galgar essa posição graças a vários fatores,
tais como as suas dimensões territoriais, o fato de ter
governo democrático, a sua posição regional e a autonomia no hemisfério, além da capacidade política e
sua participação nos processos decisórios multilaterais. Além disso, dão substância à posição do Brasil a
sua experiência e prática adquiridas nos 20 anos em
que foi membro não permanente por dez vezes no
Conselho de Segurança.

até 18/6 prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 3/7 prazo para apresentação de relatório;
até 8/7 prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 15/7 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 14 de junho do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência, em cumprimento às recomendações da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em seu Parecer nº 9, de 2011-CN,
apresentado ao Aviso nº 26, de 2006-SF, que encaminha
recomendações do Tribunal de Contas da União quando
da elaboração do Relatório e Pareceres Prévios sobre as
Contas do Governo da República – exercício de 2005,
referentes à reversão dos efeitos da desvinculação de receitas da União (DRU) sobre o orçamento da seguridade
social, bem como solicitando prioridade para apreciação
dos projetos de lei resultantes das propostas consubstanciadas no Relatório Final da CPMI dos Correios, encaminha um exemplar do Parecer ao Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania onde se encontra
tramitando o Projeto de Lei do Senado nº 227, de 2006,
que “altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, ampliando o
âmbito de aplicação do pregão eletrônico e melhorando
mecanismos de controle”.
A Presidência determina ainda a juntada do Parecer no processado da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2006, que também versa sobre a
matéria em questão.
O Aviso será encaminhado ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 717, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto dos
Projetos de Lei do Senado nº 391, de 2008, e 87, de 2009,

(À Mesa para decisão.)
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Para reforma e expansão do Conselho de Segurança, lembrou o embaixador Sardenberg, são necessários a maioria de dois terços dos membros da Assembleia Geral e o voto dos cinco membros permanentes do
Conselho de Segurança. Ao ressaltar a importância da
oposição da China e a indeﬁnição dos Estados Unidos
quanto ao pleito brasileiro, o embaixador informou que
a condição para o êxito de qualquer nova iniciativa de
se reformar o Conselho de Segurança é o apoio dos
países africanos. Além disso, dão substância à posição do Brasil sua experiência e prática adquiridas nos
20 anos em que foi membro não permanente, por dez
vezes, do Conselho de Segurança.
Para a reforma e a expansão do Conselho de
Segurança – lembrou o Embaixador Sardenberg – são
necessários a maioria de dois terços dos membros da
Assembleia Geral e o voto dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Ao ressaltar a
oposição da China e a indeﬁnição dos Estados Unidos quanto ao pleito brasileiro, o Embaixador informou
que a condição para o êxito de qualquer iniciativa de
se reformar o Conselho de Segurança é o apoio dos
países africanos – o que não foi possível até o presente momento.
Entre os problemas geopolíticos regionais envolvidos na reforma do conselho, o embaixador recordou
que a candidatura da Alemanha sofre a oposição da
Espanha e da Itália e os Estados Unidos não desejam
postos adicionais para a União Européia; a candidatura
do Japão é obstada sistematicamente pela China, que
parece interessada no congelamento do processo; a
Índia tem a oposição do Paquistão e de outros países
islâmicos; os norte-americanos apoiam o Japão e a
Índia, mantêm restrições quanto à Alemanha e continuam distantes, bem distantes da candidatura brasileira.
Por ﬁm, o Embaixador Sardenberg informou que o
G4 cogita apresentar um projeto de resolução propondo a expansão do número de membros permanentes
e não permanentes do Conselho de Segurança. Caso
aprovado, passa-se à fase seguinte, que é a deﬁnição
dos países que comporão os novos membros permanentes. A proposta, segundo aﬁrmou, tem o apoio ﬁrme de 71 países, com tendência de ampliação desse
número. Para ele, a questão central para o G4 tem
sido a atuação dos chineses junto aos africanos, para
que não apoiem qualquer resolução sobre a reforma.
Por sua vez, o Professor Cleomar Lima Carvalho
de Souza, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
– IBMEC-DF, ressaltou a importância da importância
do Congresso Nacional nas decisões e no controle da
política externa brasileira, bem como a necessidade
de que o debate acerca da pretensão brasileira de
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um assento no Conselho Permanente seja estendido
à sociedade civil.
No seu entender, as decisões da política externa
brasileira restringem-se ao Ministério das Relações
Exteriores e à Presidência da República, sendo que a
sociedade civil não toma parte no processo de escolha
das prioridades dessa política. Fez um paralelo com o
debate ocorrido nos Estados Unidos, no ﬁnal do século XIX e início do século passado, entre isolacionistas
e pragmáticos, quando se decidiu que o país deveria
exercer seu manifesto mundo afora, decisão tomada
em âmbito democrático, com escolhas – certas ou
erradas – feitas e consolidadas no tempo. Entende o
professor que este momento de reﬂexão está se aproximando para o Estado brasileiro e que a sociedade
terá que – em suas palavras – “abrir a caixa preta das
decisões da política externa”.
Ele acredita que o esvaziamento da Assembleia
Geral, o órgão democrático da ONU, e o fortalecimento
do Conselho de Segurança – que, na sua opinião, dá
vazão à construção de um sistema desigual e excludente – tornam legítima a aspiração do Brasil e de outros
atores. De acordo com sua análise, essa conﬁguração
de poder traz consequências reais para a tomada de
decisões nas relações internacionais, sobrepondo-se
aos princípios que criaram as Nações Unidas, que davam aos Estados a possibilidade de serem tratados de
forma igual. Na Rio-92, lembrou o professor, tentou-se conseguir uma correlação de forças entre iguais,
para a solução do problema do meio ambiente. Hoje,
dá-se mais ênfase à segurança que a interesses mais
elevados – concluiu.
O Professor Danny Zahreddine, da PUC-Minas
Gerais, falou das condições necessárias para a aspiração brasileira sob o ponto de vista de seu poder
real e crescente no cenário internacional, com sua
economia em crescimento, recursos energéticos e
o uso de novas tecnologias. Lembrou também o que
chamou de poder potencial do País, representado por
sua biodiversidade, o amadurecimento das instituições
democráticas, a melhoria da educação, sua população
economicamente ativa e a percepção de poder que o
Brasil merece dos demais países.
Entre as razões para legitimar o ingresso do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança, ele citou os valores expressados pelo País de
respeito ao direito internacional, a não-intervenção, a
democracia, o desarmamento e a luta contra a fome
e a pobreza, além do seu atual status de potência regional em plena ascensão.
Para o Professor, é importante que o Brasil faça
parte dos membros permanentes do Conselho de Segurança, uma vez que a agenda do órgão se ampliou
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nos últimos anos, para incluir, entre outras, as questões ambientais e de direitos humanos, que tocam
diretamente nossa política de defesa nacional. Daí a
necessidade, na sua opinião, de continuarmos defendendo essa pretensão do Brasil. Quanto à diﬁculdade
em assumir os custos da tomada de decisões, ele entende que esse é o custo a assumir para um País que
se vê como potência.
O Prof. Albert Fishlow, do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Colúmbia, em Nova York,
acredita, por sua vez, que a expansão do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, apesar de inevitável,
dar-se-á pelo chamado “Plano B” – o que, na sua opinião, não será uma perda para o Brasil.
O Prof. Fishlow referia-se, nesse caso, aos dois
Planos de Reforma do Conselho de Segurança apresentados pelo ex-Secretário-Geral daquela instituição, o Sr. Koﬁ Annan, em 2005: o Plano A, que prevê
mais seis membros permanentes e três novos não
permanentes; e o Plano B, que prevê uma nova classe de oito novos membros com mandato de quatro
anos, renováveis, mais um membro não permanente.
Os dois planos aumentariam a atual composição de
cinco permanentes e dez não permanentes para 24
membros no total.
Para ele, enquanto persistirem os problemas da
China com a Índia e o Japão, e a posição contrária dos
chineses quanto à reforma, a expansão pelo Plano A
não será possível.
O Prof. Fishlow crê que o Brasil já desempenha
um importante e inﬂuente papel no âmbito do Governo-20, mas vê dois problemas que o País terá de
enfrentar caso obtenha um assento permanente no
Conselho de Segurança. Primeiro, os altíssimos custos
ﬁnanceiros que essa presença acarretará, devido ao
crescente número de intervenções, no mundo inteiro,
patrocinadas pelo Organismo. Em segundo lugar, a
necessidade que o Brasil terá de alterar sua política
de não intervenção e de respeito à lei internacional.
Como membro permanente do Conselho, ele crê que
o Brasil terá de adotar uma política mais realista, como
a dos Estados Unidos.
Por isso, não vê desvantagens caso seja adotado
o Plano B, apesar da atitude contrária do Itamaraty a
essa alternativa. Na sua opinião, não se pode comparar os benefícios que o Brasil tem no G20 – como a
possibilidade de aumentar sua inﬂuência e a de evitar
a tomada de decisões – com os que teria como membro permanente do Conselho de Segurança.
Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de informar que, a partir de agosto,
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
volta a realizar, sempre às segundas-feiras, às 18 ho-
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ras, as audiências públicas para debater os rumos da
política externa brasileira. O próximo ciclo, o segundo
de uma série de cinco, abordará temas ligados à Economia e Finanças. Seu primeiro painel será no dia 8 de
agosto e tratará do “Sistema Financeiro Internacional:
do Pós-Guerra aos dias de hoje”.
Por ﬁm, gostaria também de divulgar que a TV
Senado irá representar no próximo mês de julho, sempre às 14 horas, as oito audiências públicas desse primeiro ciclo, e mais outras duas audiências realizadas
por suas Subcomissões – a de Acompanhamento da
Rio+20 e a da Amazônia e Faixas de Fronteira. No total, serão, portanto, reprisadas 10 audiências. Somente
os oito painéis do ciclo de debates da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional somam mais
de 24 horas de debates. A retransmissão dessas dez
audiências se dará dentro da seguinte programação.
Dia 18 de julho, segunda-feira: reprise do 1º painel,
com o tema “Cenário Estratégico Internacional: Egito e
Líbia”, realizado no dia 11 de abril, com a participação
do Embaixador Luiz Felipe Lampreia e os professores
Mohamed Habib, Samuel Feldberg e Pio Penna Filho,
que debateram a inesperada onda de movimentos políticos no norte da África e no Oriente Médio. No caso do
Egito, conforme as palavras do Embaixador Lampreia,
“tentaram identiﬁcar o movimento com a força libertária dos jovens”. De outro lado, chamou-se também a
atenção para o denominado “recrudescimento da política intervencionista sob o manto do humanitarismo”.
Dia 19 de julho, terça-feira: reprise do 2º painel,
com o tema “As insurgências no mundo islâmico e
seus reﬂexos na estabilidade política do Oriente Médio e África Setentrional”, realizado no dia 25 de abril,
com a participação do Embaixador Marcos Azambuja
e os professores Arlene Clemesha, Márcio Scarlécio,
Eduardo Viola e Reinaldo Nasser, que também debateram de forma mais abrangente a chamada “Primavera Árabe”, cujo movimento o Embaixador Azambuja
deﬁniu como a “insurgência geral de uma civilização”.
Dia 20 de julho, quarta-feira: reprise do 3º Painel,
com o tema “A importância da atividade de inteligência
para o Brasil, sua diplomacia e suas Forças Armadas”,
realizado no dia 2 de maio, com a participação dos especialistas e professores Denílson Feitoza, José Manuel
Ugarte, Eugênio Diniz e Joanisval Gonçalves. A principal abordagem se deu em torno da falta de previsão,
por parte dos órgãos de inteligência em todo o mundo,
dos movimentos políticos no mundo árabe. Enfatizou-se, ainda, a crítica situação em que se encontram as
atividades de inteligência no Brasil, que carecem de
um comando central, de mais controle externo e de
uma maior e melhor regulamentação.
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Dia 21 de julho, quinta-feira: reprise do 4º Painel,
com o tema “A política externa dos Estados Unidos,
União Europeia e Rússia e seus reﬂexos no cenário
internacional”, realizado no dia 9 de maio, com a participação dos professores Christopher Coker, da London School of Economics, Ângelo Segrillo e Luís Fernando Ayerbe. A tônica dos debates girou em torno da
chamada governança global e da perda de poder de
inﬂuência dos Estados Unidos diante do surgimento
de novas potências e novas ideologias – ou os “novos
ismos”, termo cunhado, em 2008, pelo Secretário de
Defesa norte-americano Robert Gates, conforme informou o Prof. Coker ao assinalar o ﬁm do momento
unipolar que, até o 11 de setembro, o mundo parecia
viver, com o aparente “triunfo do liberalismo ocidental”.
Dia 22 de julho, sexta-feira: reprise do 5º Painel,
com o tema “A política externa da China, Índia, África
do Sul e seus reﬂexos no cenário internacional”. Esta
audiência foi realizada no dia 16 de maio, com a participação dos professores Severino Bezerra Cabral Filho,
Oliver Stuenkel, Ubiratan Castro de Araújo e Ricardo
Sennes, que enfatizaram o modelo de política externa
das nações emergentes, especialmente a China e a
Índia, e que, segundo o Prof. Oliver Stuenkel, bem pode
ser traduzido nas palavras proferidas, em janeiro de
2011, por um diplomata indiano: “O Ocidente pode ser
dono dos relógios, mas nós somos donos do tempo”.
Depois, na semana seguinte, dando continuidade às retransmissões, sempre às 14 horas, teremos:
Dia 25 de julho, segunda-feira: reprise do 6º Painel, com o tema “Mercosul, um balanço dos 20 anos
do Tratado de Assunção: cenário no entorno da América do Sul, Rodovia Interoceânica e relação comercial
entre Brasil, Peru e Bolívia”, realizado no dia 23 de
maio, que contou com a participação do Embaixador
Rubens Barbosa, do empresário Roberto Teixeira da
Costa, do Prof. José Tavares de Araújo e da consultora
Maria Cláudia Drummond.
Na ocasião, historiou-se a trajetória do Mercosul,
cuja criação, para o Prof. Saraiva, “foi um encontro
de fronteiras muito importante”, especialmente pela
superação da rivalidade entre Brasil e Argentina, que
inauguraram, no ﬁm dos anos 80 e início dos anos 90,
o que ele chamou de “diplomacia do átomo”. Em contrapartida, como frisou o Embaixador Rubens Barbosa,
“o Brasil precisa assumir a liderança do Mercosul por
meio de medidas concretas e pensamento estratégico,
e não apenas por iniciativas de cunho político”.
No dia 26 de julho, terça-feira: reprise do 7º Painel,
com o tema “A inﬂuência da China e da Al-Qaeda na
África Setentrional e Meridional”, realizado no último
dia 30 de maio, com a participação dos professores
Henrique Altemani de Oliveira, Antônio Jorge Ramalho
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da Rocha, Severino Bezerra Cabral Filho e do historiador Antônio Barbosa. O foco do debate se deu no
chamado “renascimento africano” e a forte atuação econômica chinesa naquele continente, baseada na sua
política de caráter não-ideológico e de não-ingerência
nos sistemas políticos dos países. Como disse o Prof.
Altemani, “saímos do Consenso de Washington para
o Consenso de Beijing”. Por outro lado, destacou-se
a penetração cada vez maior da rede Al-Qaeda em
diversos países da África – inclusive no Brasil –, com
destaque para a presença terrorista em seis países
africanos com forte presença de interesses brasileiros.
No dia 27 de julho, quarta-feira: reprise do 8º
Painel, com o tema “O Brasil e o Conselho de Segurança da ONU – Perspectivas de Inserção”, realizado
no último dia 6 de junho, conforme aqui relatei – cujo
debate foi objeto deste pronunciamento. Essa audiência pública contou com a participação do Embaixador
Ronaldo Sardenberg e dos professores Creomar Lima
Carvalho de Souza, Danny Zahreddine e Albert Fishlow,
da Universidade de Colúmbia, em Nova York. O Prof.
Fishlow nos presenteou não só com suas considerações
a respeito do Brasil e da ONU, mas também com seu
livro “O Novo Brasil”, recentemente lançado em português e já comentado, aqui desta tribuna, por S. Exª o
Senador Luiz Henrique, responsável pela indicação do
nome do professor para participar dos nossos debates.
Finalmente, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti,
nos dois dias seguintes, dias 28 e 29 de julho, quinta-feira e sexta-feira, também às 14 horas, serão reprisadas as duas audiências públicas promovidas, respectivamente, pela Subcomissão da Amazônia e Faixas
de Fronteira, presidida por V. Exª, Senador Mozarildo
Cavalcanti, e pela Subcomissão de Acompanhamento
da Rio+20, presidida por S. Exª, o Senador Cristovam
Buarque.
Assim, ao todo, serão duas semanas consecutivas – do dia 18 ao dia 29 de julho, de segunda a sexta-feira, sempre às 14 horas –, quando a TV Senado
retransmitirá esses debates de alto nível promovidos
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com a presença de expositores especializados
e de notório reconhecimento no mundo diplomático e
acadêmico.
Mais uma vez, agradeço à Secretaria de Comunicação do Senado Federal – e seus canais de
divulgação –, pela dedicada e eﬁciente cobertura dos
trabalhos da Comissão que tenho a honra de presidir.
Agradeço também ao excepcional corpo de consultores legislativos que possui esta Casa, o Senado
Federal, que tanto nos ajuda e nos auxilia para podermos executar e exercer nosso mandato conforme as
expectativas da população que nos elegeu.
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Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, agradecendo
a S. Exª, o Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside
esta sessão, pela generosidade de me conceder mais
alguns minutos para eu concluir o meu pronunciamento.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Convido o Senador Collor a presidir esta sessão, já que eu sou o próximo orador inscrito.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Fernando Collor.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. PTB –
AL) – Concedo a palavra a S. Exª o Senador Mozarildo
Cavalcanti, como orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Fernando Collor, quero
inicialmente fazer o registro aqui de que se encontra
em Brasília a comissão dos aprovados no concurso da
Polícia Rodoviária Federal de 2009, no intuito de realizar ações junto ao Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, Ministério da Justiça e ao Poder Judiciário,
para que seja encontrada uma solução rápida, seja
um acordo com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que foi a organizadora do concurso, ou
que seja julgada a ação que está em tramitação na 6ª
Vara da Justiça Federal, aqui em Brasília, com vista
ao prosseguimento do certame.
O concurso se destina ao preenchimento de vagas
para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal em
nível nacional e irá atenuar, dentre outros, os graves
problemas que afetam a ﬁscalização nas fronteiras.
O que eu quero explicar melhor, Presidente Collor,
é que esse concurso começou a ser feito e foi suspenso após a primeira e a segunda etapa e, até aqui,
os que foram aprovados nessa etapa não têm nem o
prosseguimento nem sequer qualquer tipo de expectativa, seja no sentido da solução por meio do Poder
Executivo, aqui representado pelo Ministério da Justiça
e pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ou
por meio do Poder Judiciário, onde tramita uma ação
na 6ª Vara da Justiça Federal, em Brasília.
No meu Estado, por exemplo, há uma carência
de policiais federais, de policiais rodoviários federais.
No entanto, o concurso não prossegue, e os aprovados
sofrem, e sofre muito mais a população, o Estado, as
nossas fronteiras.
Faço aqui um registro oportuno de que a Presidente Dilma lançou um programa de vigilância, proteção e desenvolvimento das fronteiras envolvendo
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todas as áreas do Poder Executivo Federal e também
os Estados. Nós, lá na Subcomissão Permanente da
Amazônia e da Faixa de Fronteira, já ouvimos as autoridades federais e estamos ouvindo, agora, os secretários de segurança dos Estados, no sentido justamente de encontrarmos algo que seja deﬁnitivo, para
que o Brasil, de fato, tome conta das suas fronteiras,
porque, até aqui, temos relaxado, negligenciado com
os dezessete mil quilômetros de fronteiras que temos
desde as fronteiras norte até as fronteiras sul do País.
A maioria dessas fronteiras é composta por fronteiras secas, sem nenhum tipo de obstáculo ao ir e vir
de pessoas, principalmente ao vir de tantas ilicitudes
que são trazidas para o Brasil, seja por meio do contrabando de armas, do tráﬁco de drogas e até mesmo do contrabando de medicamentos pirateados. É
realmente lamentável que as nossas fronteiras sejam
tratadas dessa forma.
Falando em fronteira, quero aqui também, nesta
segunda parte do meu pronunciamento, referir-me à
situação no meu Estado.
Meu Estado, Senador Collor, V. Exª que sabe
muito bem, já esteve lá, é um Estado, no sentido populacional, pequeno, mas é um Estado que tem uma
dimensão próxima a de São Paulo e que, portanto, é um
Estado que tem uma área territorial grande e uma faixa
de fronteira considerável com dois países: a Guiana,
a ex-Guiana inglesa, atual República Cooperativa da
Guiana; e a Venezuela, também uma extensa fronteira
desguarnecida, seja pela presença das Forças Armadas, seja pela presença da Polícia Federal, seja pela
presença de outros organismos federais e até mesmo
estaduais. E o que é pior: agora mais desguarnecida
ainda porque, praticamente em todas essas fronteiras,
estão demarcadas terras indígenas onde, portanto, a
presença humana é muito restrita. E, obviamente, isso
não impede, aí já é decisão do próprio Supremo, mas
está na Constituição, a presença das Forças Armadas
nessas áreas.
O Exército Brasileiro tem unidades militares em
quase toda a extensão, mas em número insuﬁciente, em
quantidade de pessoal insuﬁciente e de equipamento
também insuﬁciente. Então, é preciso, realmente, que,
com esse plano de fronteiras lançado pela Presidente
Dilma, nós possamos melhorar a presença nesse Estado todo, na fronteira toda.
Mas o meu Estado, de que estou falando aqui,
inclusive, Senador Collor, está vivendo um estado de
sofrimento intenso da população, porque nós estamos
tendo um período de chuvas e de enchentes só visto
35 anos atrás, portanto, atingindo o pico máximo de
enchentes que já aconteceu.

452

23320 Terça-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Os governantes deveriam estar atentos para o
fato ter ocorrido uma enchente nas proporções que
ocorreu 35 anos atrás, estando preparados, portanto,
para enfrentar essas situações, primeiro, fazendo obras
que pudessem proteger de uma enchente desse nível,
também não deixando que pessoas pudessem estar
ali naquelas margens dos rios ou das áreas alagadas
ou adotando providências para que drenagens ou outras medidas tivessem sido feitas adequadamente. E,
com isso, o meu Estado todo está sofrendo, seja por
alagação, seja por isolamento.
E, nesse ﬁm de semana, o jornal de Folha de
Boa Vista traz notícias de que o Município de Caracaraí, que é o segundo Município até histórico do nosso Estado, porque antes só existiam dois Municípios:
Boa Vista, a atual capital, e Caracaraí. Pois bem, lá
em Caracaraí, que ﬁca mesmo bem à margem do rio
Branco, também a cidade está completamente alagada; as pessoas, desabrigadas, passando diﬁculdade;
os supermercados, desabastecidos, e a presença do
atendimento é precária.
Eu já tive a oportunidade de, na sexta-feira, fazer
um apelo à sociedade para que faça uma mobilização
no sentido de socorrer, num gesto de solidariedade,
todas as vítimas dessa lamentável tragédia.
Quero dizer que hoje mesmo já conversei com
algumas instituições. Coincidentemente, hoje homenageamos aqui a igreja evangélica, a Assembleia de
Deus. Nós estamos fazendo um trabalho também de
parceria junto à igreja, para atender essas pessoas
que estão sofrendo.
Eu quero aqui fazer um apelo, o Ministro da Integração esteve no meu Estado, sobrevoou, fez pronunciamentos, e ﬁcou de liberar recursos esta semana.
Primeiro, faço apelo para que realmente os recursos
sejam liberados, principalmente para que as Forças
Armadas, que já estão atuando lá no socorro inclusive
aos indígenas, da Raposa Serra do Sol, no Município
de Uiramutã, onde estão isolados. Que esses recursos
não só sejam liberados, como muito bem ﬁscalizados,
porque, senão, nós vamos ter, como disse na sexta-feira, dinheiro lá, mas não chegando a ser aplicado
na ﬁnalidade, que é o atendimento a essas pessoas.
Espero que possamos evoluir rapidamente, sair
dessa situação, o rio já está baixando, mas ainda não
o suﬁciente para que as pessoas possam, algumas
ainda retornar aos seus lares, outras nem podem
mais retornar porque perderam seus lares, que eram
moradias, digamos, simples, precárias, e terminaram
perdendo de fato tudo o que tinham.
Quero também aqui fazer mais um registro: amanhã, estaremos dando continuação, na Subcomissão
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, à
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audiência com os secretários de segurança dos Estados da fronteira norte. Nós já ouvimos os secretários
de segurança da fronteira sul, Mato Grosso do Sul e
Rio Grande do Sul. Não puderam comparecer os secretários de segurança do Paraná e de Santa Catarina,
mas ﬁcaram de remeter à Comissão as sugestões, os
depoimentos que pudessem complementar o nosso
relatório.
Portanto quero, Senador Collor, agradecer e dizer
que este registro que faço hoje com relação à Polícia
Rodoviária Federal e com relação às enchentes do meu
Estado possa de fato ser ouvido e atendido, porque
as nossas limitações são: requerer as providências,
denunciar o fato e, de fato, esperar que elas possam
ser atendidas. Mas também cobrar. Vou, no meio desta semana, ﬁcar atento, porque, com essa promessa
da liberação de recursos e com a sinalização de que
teremos um reforço na atuação das Forças Armadas
e um reforço de outras instituições federais, nós poderemos junto com as prefeituras e com as instituições
da sociedade civil dar, de fato, um atendimento a essa
população e minorar os seus sofrimentos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. PTB – AL)
– Muito obrigado a V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Passo a palavra, agora, como orador inscrito, a
S. Exª o Senador Roberto Requião.
Solicito a S. Exª o Senador Mozarildo Cavalcanti que assuma a Presidência dos nossos trabalhos.
(Pausa.)
O Sr. Fernando Collor deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Como já anunciado, está com a palavra o Senador Roberto Requião, do PMDB, do Paraná.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Plenário lotado, nesta segunda-feira, eu aproveito esta
oportunidade para fazer algumas considerações, Senador Mozarildo Cavalcanti, sobre a nossa economia.
Li hoje, em algum jornal de grande circulação,
que a FAO, por meio de uma análise, nos assegura
pelo menos mais uma década de crescimento e sustentação do nosso País com o valor das commodities.
E isso me preocupa.
Se é bem verdade, Senador Mozarildo, que as
commodities sustentam o consumo do brasileiro e
sustentam hoje o prestígio do Governo, é também
verdade que nós acabamos nos encaminhando para
a primarização do Brasil, uma regressão ao passado.
Estamos nos transformando, com a devida redução

JUNHO 2011

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sociológica, a uma plantation, à condição de um Estado produtor de produtos naturais, como foram no
passado a África e a Índia.
Se analisarmos os números da nossa economia,
veriﬁcamos que nós que exportávamos, na nossa pauta,
45% de bens industrializados, estamos exportando hoje
apenas 39%. É uma regressão ou uma paralisação do
crescimento industrial em benefício de uma aceleração
da exportação e produção de grãos e exportação de
minérios. Isso é bom? No momento, sim. Como eu disse,
sustenta o prestígio do Governo e sustenta também a
alegria do consumo popular, estimulado pelo aumento
de renda da população, notadamente de classes C, D
e E. Mas, a médio prazo, isso é terrível.
Se nós olharmos os juros praticados no mundo,
veriﬁcamos que somos os recordistas absolutos no seu
valor. O Brasil, hoje, tem na sua taxa Selic, que é apenas o indicador, porque o juro está extraordinariamente
acima disso no mercado real, um número de 6,8. E o
segundo lugar é o Chile, que tem um juro anual de 1,5.
De 40 países examinados, no que se refere aos
seus juros, 31 estão com juros negativos. Os Estados
Unidos, por exemplo, pratica um juro hoje de 2,6 abaixo de zero; ou seja, toma-se um valor e se pagará por
esse valor menos. E esses 31 países estão fazendo
a política da irrigação da economia, porque, aﬁnal, o
crédito é o oxigênio da economia capitalista para a
retomada de seu desenvolvimento. Nós estamos na
contramão das políticas do mundo.
A impressão que eu tenho, a nítida impressão que
tenho é de que os rentistas e os banqueiros dominam
a condução da economia do Brasil.
É bem verdade que respirei aliviado quando o
bruxo dessa política monetarista deixou o governo. Eu
me reﬁro a Antonio Palocci, que estava na Casa Civil.
Mas, de qualquer forma, são aí 20 ou 22 mil
rentistas e banqueiros, que, segundo o IPEA – e colhi
também na nossa imprensa esse dado –, tiveram, só
para o pagamento do spread dos empréstimos, um
lucro, no ano passado, de R$266 bilhões. A indústria
brasileira não avança, e os magos do conservadorismo monetário querem resolver o problema reduzindo
investimentos em saúde, cortando a aposentadoria
dos trabalhadores e aumentando os juros.
V. Ex.ª me perguntaria, Senador Mozarildo: “Mas,
então, qual é a solução? Não é esse o remédio ortodoxo?”. É. É o remédio que até governos de esquerda
acabam, quando capturados pelo capital vadio, utilizando. Mas, ao invés do aumento dos juros, o Governo
Federal, através do seu Banco Central, poderia, com
tranquilidade, aumentar o depósito compulsório. Estaria igualmente enxugando a economia, restringindo a
possibilidade do ﬁnanciamento interno, mas, ao mesmo
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tempo, não estaria dando lucros extraordinários para
que os nossos bancos frequentem as páginas do livro Guinness de recordes de lucratividade no Planeta.
Empréstimo compulsório elevado. Ao mesmo
tempo, tínhamos que nos preocupar com o crescimento do mercado interno. E isso é possível, sim, com o
aumento de salários e diminuição da carga tributária.
Ora, a nossa Presidenta já nos acena com uma
medida que me parece acertada, que é a desoneração da folha de pagamento, o que levaria a um maior
número de trabalhadores no Brasil e, por via de consequência, a um maior número de consumidores.
Enxugamento também, através de um freio de
arrumação no empréstimo consignado. É bem verdade que o empréstimo consignado ainda não tem um
volume que nos impressione em relação à economia
do País, mas tem um crescimento com velocidade impressionante, e um freio de arrumação no empréstimo
consignado, através do qual os bancos estão tendo
lucros extraordinários no empréstimo rigorosa e absolutamente sem risco, também seria uma forma de
conter um pouco o consumo neste momento.
Mas as razões fundamentais do processo inﬂacionário brasileiro não estão localizadas exatamente
nesses pontos que eu citei. A inﬂação existe porque
o setor privado e o setor público têm investido muito
pouco na infraestrutura, no aumento das plantas industriais, na introdução de uma tecnologia mais moderna e avançada no Brasil. Então, como nós estamos
com o crescimento industrial praticamente paralisado,
qualquer aumento de demanda... E isso ocorre hoje por
motivo interno e externo. O motivo interno são as acertadas políticas sociais do Governo Lula e do Governo
da Presidenta Dilma, e o motivo externo é o desespero
dos países desenvolvidos com a crise provocada pelos Estados Unidos na depreciação de suas moedas.
Tudo é barato! Existe um aquecimento do mercado.
Nossa indústria não pode responder, mas o consumo
é satisfeito com a importação de produtos americanos,
chineses e japoneses, notadamente.
Ora, quero lembrar aqui o governo da Independência dos Estados Unidos, governo de George Washington, que se confrontava com a visão do liberalismo econômico de Adam Smith – Adam Smith, à época
funcionário da Companhia das Índias, escrevendo o
fantástico texto de A Riqueza das Nações, que pretendia, para os Estados Unidos, a condição de fornecedor de matéria-prima e de mão de obra barata para
a Companhia das Índias. A Inglaterra dominava o comércio no mundo inteiro. A resposta americana veio
com a nomeação de Alexander Hamilton para o cargo
no que seria equivalente a um ministério de ﬁnanças à
época. E Alexander Hamilton imediatamente manda ao
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Congresso Nacional o Tratado das Manufaturas, que se
contrapõe ao liberalismo econômico e dá início à nova
política americana que forjou o crescimento da nação
que conhecemos: crescimento de forma olímpica até
a crise de 29 e até a crise atual, com os derivativos e
o subprime.
O Tratado das Manufaturas pretendia ﬁnanciamento abundante para a iniciativa empresarial norte-americana, a facilitação da incorporação de novas
tecnologias e o aumento e a incorporação na indústria,
como assalariados, dos norte-americanos que deixariam a condição de peões de fazenda, de funcionários
da indústria básica de commodities e de minérios.
Foi uma reação teoricamente secundada por
Henry Carey, Henry Clay e Friedrich List. A reação
norte-americana já tem mais de uma centena de anos,
quase duas centenas de anos, se não me engano, mas
nós aqui estamos repetindo a receita liberal, enquanto
o mundo, num esforço tremendo, reduz taxas de juros
e tenta incorporar no seu processo industrial novas
tecnologias para se industrializar.
Não haverá país soberano, Brasil soberano, sem
uma indústria forte. Um país agrícola, primarizado, voltando ao passado, jamais será uma potência no concerto das nações. Mercado interno forte, industrialização
é o caminho do País. Mas não sei como nem por que
não é o que vejo na política econômica. Não era esse
o discurso da Dilma candidata. Não era esse o discurso
do Ministro Mantega quando se opunha à visão liberal do Palocci e do Meirelles. Mas, de repente, pareço
ver que a condução da economia brasileira está capturada pelo capital: pelo capital vadio, pelos rentistas,
pelo capital que não produz uma camisa, um botão, a
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peça de uma máquina, mas que vive da especulação
das bolsas e da renda dessa fantasia de lucratividade
sem se preocupar com os destinos do País.
A FAO nos diz que vamos sobreviver por uma
década, talvez, com as commodities. Mas e depois
disso? E os objetivos permanentes do Brasil nação?
E a necessidade absoluta da industrialização e da formação de um mercado interno forte, sem o que país
algum sobrevive como nação soberana? O que acontecerá se continuarmos trilhando esse caminho? E eu
vejo o capital dominando o partido no Governo, numa
captura, eu não diria numa mudança de orientação,
mas numa captura dos antigos gestores de fundos de
pensão, com o objetivo desesperado de manutenção do
poder a qualquer preço, ao tempo em que as políticas
sociais, a mudança, a visão de Brasil nação se estiola
e desaparece num horizonte de cinco ou dez anos.
Que acorde a nossa Presidenta Dilma, que jogue
ﬁrme e jogue duro porque, se assim o ﬁzer, enfrentando
esses obstáculos que querem impedir o nosso crescimento e a nossa construção nacional, ela terá uma
surpresa, e será uma surpresa extraordinariamente
positiva, porque encontrará no Congresso Nacional
e no Senado da República o apoio de Deputados e
Senadores nunca imaginados, porque só a política
ﬁrme, só a referência freudiana de uma liderança fará
com que este Congresso acorde na expectativa e no
desejo da construção nacional.
Obrigado pelo tempo que me foi concedido, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 525, DE 2011
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 525, de 2011, que altera a Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocante
à contratação de professores.
(Lido no Senado Federal no dia
08.06.2011)
Relatora revisora: Senadora Ana Rita
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(Sobrestando a pauta a partir de:
1º.04.2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 14.06.2011
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, 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.
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3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da
CMA.)
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e
CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 26, de 2011 (nº 5.238/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que cria Cargos em Comissão e Funções Comissionadas no Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) e dá
outras providências.
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Parecer favorável, sob nº 312, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 153, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 153, de 2011, de iniciativa da Comissão Relações Exteriores e Defesa Nacional, que altera a Lei nº 11.440, de
29 de dezembro de 2006, para estabelecer a
obrigatoriedade da aprovação, pelo Senado
Federal, dos nomes dos escolhidos para titular
de Aditância nas representações diplomáticas.
Parecer favorável, sob nº 357, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Gim Argello, sobre
a Emenda nº 1, de Plenário (Substitutivo).
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 168, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 168, de 2011 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 121, de 2011,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relatora Senadora Ana Rita), que
institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
8
REQUERIMENTO Nº 601, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 601, de 2011, do Senador Acir Gugacz,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2008, seja ouvida, também, a
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (licenciamento ambiental de empreendimentos).
9
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 611, de 2011, da Senadora Ana Amélia,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 55, de 2007, com o Projeto
de Lei do Senado nº 337, de 2008, por regularem a mesma matéria (agrotóxicos).
10
REQUERIMENTO Nº 683, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 683, de 2011, do Senador Acir Gurgacz,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
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nado nº 148, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (descarte de medicamentos de
uso humano e veterinário).
11
REQUERIMENTO Nº 684, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 684, de 2011, do Senador Acir Gur-
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gacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 36, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (seguro-desemprego para proﬁssionais autônomos).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 58
minutos.)
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