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Ata da 118ª Sessão, Não Deliberativa
em 8 de julho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim.
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 14 minutos e encerra-se às 11 horas e 25 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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 que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 75 e 76,
de 2011, do Presidente da Comissão Assuntos Sociais,
que comunicam a apreciação, em caráter terminativo,
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 17 e 27, de 2011,
respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO Nº 75/2011-PRES/CAS
Brasília, 6 de julho 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 da Câmara nº 17, de 2011,
que Dispõe sobre a regulamentação do exercício
da proﬁssão de Sommelier, de autoria do Deputado
Eduardo Cunha.
Cordialmente, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
OFÍCIO Nº 76/2011-PRES/CAS
Brasília, 6 de julho 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 da Câmara nº 27, de 2011, que Regulamenta a proﬁssão de taxista; altera a Lei nº 6.094,
de 30 de agosto de 1974; e dá outras providências, de
autoria do Deputado Confúcio Moura.
Cordialmente, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com referência aos Ofícios nºs 75 e 76, de
2011, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
671 a 673, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2011 (nº
7.625/2010, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da
6ª Região (PE), cria Varas do Trabalho com sua
jurisdição e dá outras providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2011 (nº
7.574/2010, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região (GO), cria Varas do Trabalho em sua
jurisdição e dá outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2011 (nº
7.576/2011, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na jurisdição
do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região
(SE) e dá outras providências.
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de
2010 (nº 3.594/2008, na Casa de origem, do Deputado
Luiz Carlos Heinze), que denomina Rodovia General
Adalberto Pereira dos Santos o trecho da rodovia BR158 entre as cidades de Santa Maria e Rosário do Sul,
no Estado do Rio Grande do Sul.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento lido vai à publicação e será
incluído na Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 047, de
2011, do Deputado Mendes Ribeiro Filho, Líder do Governo no Congresso Nacional, indicando, nos termos
do § 2º do art. 4º do Regimento Comum, a Deputada
Manuela D’Ávila e os Deputados Nelson Pellegrino e
Gilmar Machado, para as funções de Vice-Líderes do
Governo no Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
Ofício GLC nº 47/2011
Brasília, 7 de abril de 2011
Assunto: Indicação Vice-Líderes.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 4º do Regimento Comum, alterado pela Resolução nº 1, de 1995-CN, indico
os parlamentares para os cargos de Vice-Líderes do
Governo no Congresso Nacional:
s $EPUTADA -ANUELA $¬VILA 0#DO"23
s $EPUTADO .ELSON 0ELLEGRINO 04"!
s $EPUTADO 'ILMAR -ACHADO 04-'
Agradeço a Vossa Excelência e manifesto minha
estima e consideração.
Respeitosamente, – Deputado Mendes Ribeiro Filho, PMDB/RS, Líder do Governo no Congresso
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo, do
PMDB da Paraíba.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, queridíssimo
Senador Paulo Paim, senhoras e senhores, trago hoje
um assunto muito leve, não menos alegre, festivo, para
mim, depois de um mês inteiro de festejos juninos no
Nordeste, aos santos reverenciados pela Igreja Católica – Santo Antonio, São João e São Pedro – que marcam, efetivamente, a religiosidade do povo nordestino,
a cultura, o folclore de uma terra tão brava. Acostumada a conviver com intempéries climáticas, com secas
causticantes, ela consegue vencer com alegria.
E, hoje, eu dedico este pronunciamento a falar
do Nordeste, a falar da nossa cultura, da nossa religiosidade, da força, do empenho, da capacidade de,
mesmo sofrendo, conseguir ser uma terra alegre.
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Antes, porém, quero fazer menção a Municípios
da Paraíba que estão com suas emancipações sendo
comemoradas: o Município de Curral Velho, que quero saudar na pessoa do Prefeito Luis Alves Barbosa,
do seu Vice-Prefeito José Estrela Diniz; o Município
de Cubati, na pessoa do Prefeito Dimas Pereira, do
Vice-Prefeito João Batista, do meu queridíssimo amigo Dudu – Eduardo –, líder extraordinário do Município de Cubati; a Prefeitura Municipal de Sousa, que
se emancipa agora, dia 10/07– um abraço ao Prefeito
Fábio Ttrone e a sua Vice-Prefeita Johanna Abrantes,
um abraço carinhoso; cumprimentos fraternais ao
Deputado André Gadelha; e a Prefeitura Municipal de
Araruna, na pessoa da minha queridíssima Prefeita
Wilma Maranhão.
A esses quatro Municípios que estão com suas
emancipações sendo comemoradas durante os dias
de ontem, hoje e amanhã, eu reitero o meu desejo,
como Senador da República, de continuar ativamente
integrando o nosso mandato à cidade que carinhosamente nos acolheu.
Mas, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de
falar sobre o maior São João do mundo, a maior festa popular do Brasil, patrimônio cultural e imaterial da
Paraíba. Campina Grande realizou nos últimos 30 dias,
do dia 3 de junho ao dia 3 de julho, a maior festa, repito, popular do Brasil.
Não digo pessoalmente – e poderia – com imodéstia falar do São João, mas falo em nome do Ministério do Turismo, que contratou a Fundação Getúlio
Vargas para aferir a grandiosidade dos 50 maiores
eventos do Brasil.
E, no ﬁnal da semana passada, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que, entre os 50 maiores eventos
do Brasil, quatro se notabilizavam pela força e pela
grandiosidade – pela força da mobilização popular e
pela grandiosidade do evento: o carnaval de Olinda e
Recife, uma festa de fortes raízes culturais; o carnaval
de Salvador, que é um misto de grandes culturas, do
povo baiano com a força do axé, com a capacidade
de arregimentação de milhares de pessoas; o carnaval
secular, o carnaval carioca; e o São João de Campina Grande.
O São João de Campina Grande ﬁcou, entre as
festas juninas do Nordeste, entre as quatro de maior
envergadura no País. Por isso, ela está inserida no calendário da Embratur. O evento está colocado, repito,
ao lado dos carnavais do Rio de Janeiro, de Salvador
e de Olinda, uma festa que tem um custo operacional
de mais de R$6 milhões.
Durante 31 dias ininterruptos, o espaço dedicado à festa atrai pelo menos 2,5 milhões de brasileiros,
que se espalham em áreas geográﬁcas importantís-
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simas, como a área do Parque do Povo, em que há
50 mil metros quadrados dedicados às nossas raízes,
ao nosso folclore, à força da nossa gente. É uma festa
que atrai 150 mil pessoas por dia, tem 11 polos de diversão, com a apresentação de mais 90 artistas e 500
atrações até o ﬁnal do evento. São quadrilhas juninas
que representam quase 200 se apresentando diariamente na festa. São 350 apresentações folclóricas ao
longo do mês. São gerados, Senador Paim, mais de 10
mil empregos diretos e indiretos, com pleno comércio
formal, e informal, de bares, restaurantes, com a força
da circulação de riquezas, atraindo comerciantes dos
mais diversos tipos à cidade. Taxistas, mototaxistas,
doceiras, artesãos, empresas de comunicação se revezam diariamente nessa festa.
E ela teve um caráter especialíssimo neste ano,
dentro dos sete anos da gestão do Prefeito Veneziano
Vital do Rêgo, Senador Mozarildo: pela primeira vez,
ela foi transmitida ao vivo para 157 países. A Record
News e a Record News Internacional promoveram
essa divulgação, e nós conseguimos internacionalizar agora a festa, já nos preparando para receber os
grandes eventos globais que o Brasil vai sediar, tanto
a Copa de 2014, quanto as Olimpíadas de 2016, principalmente a Copa de 2014, que acontece exatamente no meio do nosso São João. O período coincidente
da Copa do Mundo é dedicado aos festejos juninos na
região Nordeste.
Nós temos duas cidades que são sede da Copa
do Mundo, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte,
e a cidade de Recife, em Pernambuco. Essas cidades
estão distribuídas geograﬁcamente a menos de 200
quilômetros de Campina Grande. Por isso, neste ano,
dentro do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Campina Grande, a internacionalização do
evento faz parte de uma plataforma para receber os
turistas que vêm ao Brasil e vão assistir, além da Copa
do Mundo, aos nossos festejos de São João, Santo
Antônio e São Pedro.
É, sem dúvida alguma, um período muito importante, muito vivo da nossa economia. Mais de R$100
milhões, num investimento de R$6 milhões, são devolvidos ao Estado. São R$100 milhões circulando
na economia do Estado ao longo desses 30 dias, em
que toda a lotação hoteleira da cidade e dos nossos
vizinhos – como a capital do Estado, João Pessoa e
a capital de Pernambuco – é dedicada à festa. É um
evento impressionante, um crescimento sustentável
do nosso potencial econômico.
Eu me sinto muito feliz em poder ter participado com emendas ao Orçamento, com propostas para
trazer esta festa para o lugar que merece. Agradeço
muito aos organizadores da festa, agradeço ao Minis-
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tério do Turismo, agradeço a todos os patrocinadores,
tanto estatais, como paraestatais e privados, que ofereceram ao Brasil uma festa inigualável.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares,
eu não poderia deixar de falar sobre nosso calendário
ﬁnal da Comissão Mista de Orçamento, que me honra
presidir, em que estamos nos preparando para apreciar
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, talvez o documento ﬁscal, orçamentário, econômico – diria até – mais
importante deste primeiro semestre.
Um ano que começa com a Presidenta Dilma
assumindo os destinos a Nação e em que não há, por
conseguinte, um Plano Plurianual de Investimentos.
Este ano nós vamos votá-lo concomitante à Lei Orçamentária anual.
Por não haver o PPA, reveste-se de importância
vital, fundamental a LDO. E a LDO, Senador Paim,
está sendo construída pelas mãos de um extraordinário homem público, de quem quero ressaltar o seu
engajamento, o seu empenho e sua dedicação a essa
obra tão difícil: o Deputado Márcio Reinaldo. Ele vem
desenvolvendo, ao longo desses últimos meses, um
papel fundamental na apreciação dessas matérias.
Eu imagino que todas as atenções esta semana
no Congresso Nacional, já que nós estamos com pauta
trancada tanto na Câmara dos Deputados quanto nesta
Casa, estejam realmente voltadas à Comissão Mista de
Orçamento. A LDO é um marco, digamos, regulatório
do nosso Orçamento, é a porta de entrada do nosso
Orçamento, e eu espero que a gente possa votá-la, efetivamente, na terça-feira. Por isso, faço um apelo desta
tribuna aos meus companheiros, aos nove Senadores
que compõem a Comissão Mista de Orçamento, representando o Senado Federal, e aos trinta companheiros
titulares e outros suplentes que compõem a Câmara dos
Deputados, para que façamos um esforço concentrado
na terça-feira e votemos uma lei que será fundamental
para o início do Governo da Presidenta Dilma.
Posso garantir, senhoras e senhores, Sr. Senador
Paulo Paim, Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, que o
esforço desta Presidência e do Sr. Relator não foi em
vão. Nós temos um diploma que é, sem dúvida alguma,
o mais avançado, em termos de Orçamento, Mozarildo,
dos últimos cinco anos. Posso dizer assim porque privo da honra de estar no Congresso Nacional há cinco
anos. Acompanho cinco edições orçamentárias e, pela
primeira vez, vejo uma lei garantindo, por exemplo, a
execução de emendas parlamentares, garantindo, de
certa forma, um Orçamento que não esteja tão distante
da nossa realidade, um Orçamento dentro de um ano
ﬁscal enxuto, apertado, como este que a Presidenta Dilma está enfrentando e enfrentando com muita
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objetividade e com eﬁcácia, mas um Orçamento que
resguarda as prerrogativas do Congresso Nacional.
Sinto-me muito feliz em poder presidir esta Comissão.
Nós estamos tendo profundas diﬁculdades, ao
longo dos últimos dias, em virtude das tensões políticas que se agudizam a cada semana e que reﬂetem
efetivamente numa Comissão nervosa, viva, dinâmica
como é a Comissão de Orçamento. Quem já esteve por
lá sabe que é realmente a caixa de ressonância, por
ser única, que envolve Câmara e Senado, os dois Poderes da República. Ainda assim, nós vamos entregar
o nosso trabalho a tempo de iniciarmos o necessário
recesso constitucional de meio de ano.
Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Senador Paim, ouço V. Exª antes de concluir meu
pronunciamento. Eu o considero um dos mais invejáveis
homens públicos deste País. Tenho uma admiração muito franca, muito sincera pelo seu trabalho, identiﬁcado
com setores fundamentais e importantes. Eu não me
canso de dizer que tenho a honra de ombrear-me a V.
Exª nas causas que defende, principalmente quando
trata de direitos humanos e defesa dos trabalhadores.
Ouço com muito orgulho e com muita vaidade V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Vital
do Rêgo, eu não me perdoaria se não o aparteasse,
ouvindo o seu pronunciamento acerca da importância
das festas regionais para todos os Estados, não só para
o seu – V. Exª destaca isso. Seu Estado lembra Campina Grande, lembra as festas juninas, enﬁm, milhões
de turistas que estão participando desses eventos. Aí
eu me lembro também do meu Rio Grande, do quanto são importantes as festas regionais que temos lá,
seja da uva, do vinho, eu ia dizer do champanhe, mas
do prosecco, não se pode mais falar champanhe –, da
pecuária, enﬁm, de todas as áreas, todos os grandes
parques industriais. Quero cumprimentá-lo por fazer
um relato brilhante dessa atividade na região. Eu não
estive lá ainda, mas irei, eu me comprometo com V.
Exª, porque isso já é contado e cantado em verso e
prosa não só no Brasil, mas também no exterior. Eu não
estive em Campina Grande participando dos eventos,
mas estarei lá com V. Exª, se Deus quiser, no ano que
vem. Estou me convidando para acompanhá-lo. A segunda coisa que gostaria de falar é da importância da
Comissão que V. Exª preside. Alguém já disse que essa
talvez seja a principal Comissão, a Comissão Mista do
Orçamento, que agora está tratando da LDO. Nós não
estamos tratando do Orçamento de Campina Grande,
da minha Canoas, da minha Porto Alegre, mas do Brasil.
V. Exª é o Presidente dessa Comissão. Eu confesso a
V. Exª que ontem estive com o Deputado Márcio Reinaldo e assino embaixo do que V. Exª diz em relação

JULHO28307
2011

Sábado 9

ao trabalho que ele está fazendo. Recebeu-me com o
dirigente dos aposentados de forma muito gentil, com
muita diplomacia e muito carinho. Falou das diﬁculdades dele como relator, mas ao mesmo tempo me falou
da importância de dialogar com V. Exª, Presidente da
Comissão, de dialogar com os líderes. O que for possível, desde que haja um grande entendimento para
viabilizar a proposta, será feito para que a gente consiga colocar, na LDO, alguma diretriz que aponte que
os aposentados e pensionistas, os milhões e milhões
de brasileiros que deram a sua vida construindo este
País, possam olhar para 1º de janeiro do ano que vem
– a decisão no fundo acaba sendo agora – sabendo
que não só o salário mínimo terá o reajuste da inﬂação e do PIB, mas que eles também tenham o reajuste da inﬂação e um percentual, como foi assegurado,
no ano passado, por exemplo, pelo Presidente Lula,
a inﬂação e 80% do PIB. É claro que a emenda que
encaminhei não poderia ser diferente, porque acho
que esta é uma Casa de negociação. Eu coloquei na
LDO a inﬂação mais o PIB dos últimos doze meses,
como forma de construir uma linha de entendimento.
Mas muito mais do que falar das emendas que apresentamos nessa área, quero cumprimentar o trabalho
de V. Exª. Interessante que o que V. Exª falou aqui do
Deputado Márcio Reinaldo foi na mesma linha do que
ele falou de V. Exª. Ele elogiou muito V. Exª e falou do
orgulho de estar praticamente sob sua orientação, V.
Exª como Presidente e ele como relator, fazendo esse
trabalho conjunto para nossa peça orçamentária. O
objetivo é este: discutir como vai ﬁcar o nosso Orçamento, que votaremos até o ﬁm do ano, e a LDO, que
votaremos, provavelmente, na terça-feira ou na quarta-feira. Se depender da vontade de todos nós, será na
terça-feira. Então, o meu aparte é para cumprimentar
V. Exª, um Senador que orgulha não só o seu Estado,
mas o Senado da República, como Presidente dessa
importante Comissão. Esperamos dialogar. Vamos torcer para que a gente consiga, como disse um amigo
meu, uma grande consertação em cima da LDO, que
garanta também para o aposentado olhar para o horizonte e saber que nos lembramos da situação deles,
que é de fato delicada. Enﬁm, esse aparte é muito mais
para cumprimentar V. Exª. Eu tenho muito orgulho de V.
Exª, como também do Senador Mozarildo Cavalcanti.
Vamos estar também no Parlasul, Senador Mozarildo.
É bom ter os senhores aqui como parceiros de atuação na construção de um mundo melhor para todos.
Parabéns! V. Exª é um orgulho para o Senado da República, bem como o Senador Mozarildo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço, Senador Paulo Paim. Seu aparte me chama
algumas responsabilidades, responsabilidades afetivas,
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sentimentos comuns e, quando V. Exª falava do Rio
Grande, nossas histórias são convergentes.
A Paraíba, no que pese a distância geográﬁca
de Porto Alegre ou do Rio Grande, na sua história há
uma forte presença do espírito gaúcho, do espírito de
Vargas, da luta dos trabalhadores. E a Paraíba tem,
na sua bandeira, o marco dessa luta. E temas comuns
nos unem.
Fico impressionado, Senador Paulo Paim – e aí
me permita a digressão – com a força, a vontade, o
espírito patriótico do povo gaúcho.
Fico impressionado, Senador Paulo Paim, quando
vejo o Rio Grande cantar seus hinos com a voz cheia
de amor e de ﬁdelidade na sua gente. É essa cultura
do Rio Grande que a gente tem como espelho na Paraíba. E quando vocês se vestem com a característica
típica da marca do homem, da luta gaúcha, a gente se
veste com a roupa do vaqueiro representando a luta do
nordestino, a luta da Paraíba, a luta de um povo que
teima em ser grande pela própria natureza.
Por isso que estas relações, Senador Mozarildo, do Rio Grande com a Paraíba são muito fortes. E,
quando ouço V. Exª, vejo o cantar de um povo gaúcho,
vivo, forte, austero, feliz e bravo.
Quero lhe dizer que a proposta que V. Exª apresenta à LDO me traz e me convoca a uma responsabilidade histórica. Não posso dizer a V. Exª que sou
favorável a todos os seus embates históricos, como
digo aqui a cada vez que assumo a tribuna e sou aparteado por V. Exª, sem, na prática, fazer isso, sem, na
prática, recolher a emenda de V. Exª, que traduz a luta
de milhares de cidadãos aposentados e pensionistas
por aquilo que lhe é devido e por aquilo que lhe é de
direito: ser tratado como cidadão brasileiro, trabalhador e que agora goza de uma merecida aposentadoria
após um cotidiano de trabalho. Para mim, o aposentado
continua trabalhador.
Eu não tenho como imaginar que a luta de 30
anos, de 35 anos possa ser esquecida pelo Estado!
Agora, eles pertencem a uma nova categoria de homens
e mulheres, como se tivessem nascido agora. Ninguém
nasce aposentado. Ninguém nasce aposentado! A aposentadoria é o resultado de uma vida de dedicação ao
trabalho. Então, eles continuam trabalhadores.
Eu, certamente, Senador Paim, para ter a continuidade da admiração de V. Exª, para continuar gozando dessa amizade tão fraterna, de irmãos e cidadãos
paraibanos como somos, eu e V. Exª, para intimá-lo a
ir, por exemplo, ao São João de Campina – não convidá-lo, mas intimá-lo –, tenho que lutar com Márcio
Reinaldo pela emenda de V. Exª.
Ninguém melhor do que V. Exª para saber que
temos um caminho pela frente, de convencimento
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econômico e ﬁnanceiro da nossa proposta. Mas conte
comigo, conte publicamente comigo! Eu, falando a V.
Exª, falo aos milhares de homens e mulheres, cidadãos
brasileiros que admiram o trabalho de V. Exª. V. Exª
não deixa um momento... Eu estava até – e vou ouvir
o meu professor Cristovam Buarque – estranhando V.
Exª não vir a mim com relação à demanda de aposentados da LDO. Eu estava até estranhando, porque sei
que V. Exª não perde uma oportunidade para encaixar,
para registrar, para carimbar a demanda dos aposentados. Por isso, eu me orgulho muito de ser parceiro,
amigo de V. Exª.
Ouço...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me apenas dizer-lhe obrigado, Presidente da nossa
comissão mais importante do Congresso Nacional.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Obrigado, Presidente.
Ouço outra referência deste Parlamento, o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Muito obrigado, Senador. Quero apenas dizer duas
coisas sobre o seu discurso: uma é sobre essa parte
de aposentadoria; outra, sobre o Orçamento. Creio,
Senador Paim, que a gente deveria mudar o nome da
rubrica “aposentadoria” e colocar na rubrica “dívida”. A
aposentadoria é uma dívida. Nós temos a dívida com
os bancos, que emprestaram dinheiro, e temos a aposentadoria dos velhos, que emprestaram a vida para
a gente. Há uma dívida. Com uma diferença: eles pagaram a contribuição todos os meses, durante 30, 35
anos, e querem recebê-la de volta. É uma dívida que
a sociedade tem. Nós nos acostumamos que dívida
com banco ninguém discute. Não precisa de um Paim
aqui para convencer a colocar no orçamento dinheiro
da dívida com os bancos, mas a gente precisa do Paim
para convencer a colocar dinheiro para pagar a dívida
com os idosos, com os que trabalharam. Isso é uma
coisa. É óbvio que me preocupa muito o fato de que no
Brasil 70% dos recursos da União vão para as dívidas,
seja para a dívida com os idosos, seja para a dívida
com os bancos. A gente vai ter que resolver esse problema, mas tem que cumprir a dívida com eles. Sobre
o orçamento, eu queria aproveitar, de certa maneira,
para fazer publicidade dessa ideia de que a gente vai
ter que, um dia, mudar a concepção da responsabilidade da educação – União, Estados e Municípios – para,
com isso, mudar o orçamento da educação. Eu continuo
acreditando que é impossível ter uma boa educação se
deixarmos nas costas dos pobres dos prefeitos o pagamento do salário dos professores. Um desses dias,
vi professores, em greve, pedindo 13% de aumento.
O salário ali era pouco mais de R$700,00. Eu disse:
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“Gente, se vocês querem melhor educação, têm que
pedir 1.000%! Agora, o prefeito não é capaz de pagar
nem os 13% que vocês estão pedindo. Essa greve não
vai adiantar, porque o prefeito não pode pagar 13%.”
Agora, 13% não muda a realidade da educação. Só
a União poderia assumir isso. Um programa de federalização da educação no Brasil custaria, a mais do
que a União gasta hoje, 3% do PIB. Hoje gasta 3,2%
e passaria a gastar 6,4%. Dobraria. Aí dizem “dobrar?”
Mas não é tanto. Se a gente descontar disso o que a
União já transfere pelo Fundeb, e que não precisaria
transferir mais, vai ﬁcar muito menos. Aí dizem: “Mas
a Constituição diz que o ensino fundamental é do Município”. Mas alguém aí recusa colocar um Colégio Pedro II na sua cidade? O Rio de Janeiro tem o Colégio
Pedro II, federal. Alguém recusa uma escola técnica?
Quem recusa uma escola técnica? Alguém recusa
uma universidade federal? Ninguém! Quem vai recusar uma escola do ensino fundamental? Isso libera o
prefeito dos gastos e, ao mesmo tempo, deixa o poder
do prefeito na gestão. Não dá para gerir duzentas mil
escolas de Brasília. Como as universidades, que são
federais, mas o controle é do reitor.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – É
o mesmo modelo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
o mesmo modelo! Agora o salário iria direto para o professor. E olha que, quando digo 3,4%, veja bem, quem
me está assistindo vai achar que eu estou sonhando:
3,4% do PIB a mais, na verdade, custa 6,4% e hoje
gasta-se 3,2%. Então, dobraria, elevando o custo do
aluno, de R$1.600,00 R$1.700,00 para R$9.000,00 por
ano, e elevando o salário do professor para R$9.000,00.
Hoje está também em R$1.500,00 R$1.600,00. É interessante, faça as contas: o custo de um aluno por ano
é o mesmo valor do custo de um professor por mês. É
uma coincidência muito interessante, graças ao número
de alunos por sala de aula, que está padronizado entre 30 e 40. Veja bem, quando a gente subir o salário
do professor – isso não se faz hoje, isso leva 20 anos
para se fazer no Brasil inteiro. Mas se pode começar
por cidades: escolhem-se 100 cidades, 200 cidades;
no outro ano, já se pegou experiência, mais 300 cidades, depois mais 500. Em 20 anos, a gente chegaria.
É como se pegasse o Colégio Pedro II e o espalhasse
para todo o País. E esse custo se dá melhorando muito
as escolas atuais, subindo o salário dos professores
atuais de R$1.500,00 para R$4.000,00. E esses novos
professores, selecionados em concurso federal, com
novas exigências, já entrariam com R$9.000,00, o que
ainda é a metade do que recebe um delegado da Po-
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lícia Federal, ainda muito menos do que recebem os
que entram na Justiça. Isso vai implicar mudar o orçamento, mas nem muito o aumento, é simplesmente
mudar a distribuição. Em vez de continuar mandando recurso para o prefeito fazê-lo chegar à escola, já
manda direto para o professor. Facilita para o pobre
do prefeito. Quando eu converso com os prefeitos em
geral, eles acham que educação é um problema, em
vez de ser a solução, porque, de fato, para eles é um
problema. A coleta de lixo é um problema. Criança na
escola é um problema. Não pode ser a mesma coisa,
um problema: criança na escola é solução. Lixo é um
problema. Saúde é um problema. Educação é solução.
Mas eles, coitados, não têm como melhorar nada, sem
falar da desigualdade na nossa Paraíba, em Pernambuco, para uma cidade que tiver, por exemplo, royalty,
que tem muito mais dinheiro, e não o estão usando
para a educação. Então, ﬁca essa minha sugestão, não
do que fazer, mas do que debater, do que aprofundar.
E, ﬁnalmente, o problema dos royalties. Royalties têm
que ser concentrados para ﬁnanciar a educação das
crianças. Só assim a gente vai fazer do petróleo, que
é provisório, uma riqueza permanente, que é o cérebro do nosso povo. Parabéns pela sua fala! Fica aqui
o meu desejo de pegar carona com um aparte ao seu
discurso.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Cristovam –vou terminar, Mozarildo, mas não
posso deixar de fazer um registro –, eu estava ouvindo
V. Exª, acabei de ouvir o Senador Paim, e comecei a
viajar: viajar no tempo, viajar nas minhas memórias,
viajar na minha saudade.
No ﬁnal da vida de meu pai – meu pai era um
visionário, um parlamentarista convicto, um homem
que esteve neste Congresso durante 30, 40 anos –,
já bastante doente, vivendo e purgando os problemas
sequenciais de um processo doloroso –, ele me dizia:
“Meu ﬁlho, você vai, com a graça de Deus, para uma
escola. Você já está em uma Casa em que se aprende
muito, mas você vai para a Casa dos sábios.” Ele tinha
este Senado como o Senado de outrora, o Senado que
eu vejo em muitos por aqui. E eu estava me lembrando
dele quando dizia-me com quem eu iria me encontrar:
com o Senador Paim, com o Senador Buarque, que são
visionários, que são sonhadores, que são emocionais,
mas que usam toda essa emocionalidade nas causas
em que acreditam. Quero citar também um ausente: o
Eduardo Matarazzo Suplicy; outro desses homens seletos, Pedro Simon. Cito alguns que são referências de
minha adolescência, de minha vida de jovem médico
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e advogado. Vez por outra, lia os discursos de V. Exªs.
V. Exªs, realmente, são ﬁguras inigualáveis.
E, Senador Cristovam, em nenhum momento de
sua vida o senhor se apartou desta obsessão santa,
desta determinação forte, desta convicção apaixonada, que é lutar por educação. V. Exª disse duas pérolas
no discurso-aparte que fez há pouco a este modesto
pronunciamento para abrilhantá-lo: a história da dívida para com o aposentado. É dívida mesmo! É dívida
mesmo, tenho certeza! Olha, nos últimos tempos, eu
estou levando muita fé no sentimento, na convicção
social da Presidenta Dilma Rousseff. Eu penso que
ela pensa assim também. E que a distância entre o
pensar e o agir é, efetivamente, uma distância longa,
que terá de passar por etapas de convencimento e de
opções. E de opções! Opções do que devemos fazer
neste País, que tem que decolar. Tem que decolar. Não
podemos mais ser promessa. Ou continua-se economizando para o superávit, para fazer a farra daqueles
que se contentam com esse modelo econômico que
aí está, ou faz-se uma opção pela educação, ou faz-se uma opção pelo social, para pagar dívidas com a
pessoa, e não com o banco.
Acho, Senador Cristovam, que a proposta de
federalização da educação no Brasil é uma opção. É
uma opção. O Governo tem que fazer essa opção. Mais
cedo ou mais tarde, nós vamos ter que fazer essa opção, como o exemplo dos Tigres Asiáticos, que ﬁzeram
essa opção 50 anos atrás e que, hoje, estão lucrando
com essa opção.
Nós temos a saída. Deus é tão bom que nos deu,
a 200 quilômetros da costa, a nossa saída, que é a
riqueza do pré-sal. É inimaginável, Sr. Senador Paim,
Sr. Senador Cristovam, o lucro, a riqueza que este País
vai receber com o pré-sal, mas nós temos que saber
partilhar e saber eleger prioridades.
Graças também a esse bom Deus, sou Relator dos projetos do pré-sal que estão caminhando no
Senado. Eu acho que, com esse primeiro passo, sem
machucar ninguém, Senador Cristovam, sem tirar de
ninguém para a educação, nós poderemos criar vinculações, Senador Presidente Mozarildo, para conseguir
ﬁnanciar a educação neste Brasil, porque bem disse
– e para concluir – o Senador Cristovam: o petróleo
é ﬁnito. Que transformemos a riqueza do petróleo na
riqueza da nossa gente; que transformemos os poços
de petróleo que perfuramos em terra ou no mar na
produção de cérebros dessa criançada, para a riqueza
do Brasil de amanhã. Eu tenho certeza de que essa
riqueza é muito maior do que o pré-sal.
Obrigado a todos.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Vital do Rêgo, embora a Presidência
não deva e não possa fazer aparte, quero fazer um
comentário ao pronunciamento de V. Exª.
Na verdade, V. Exª falou da ligação Paraíba/Rio
Grande do Sul. Portanto, a relação da Paraíba com o
Brasil vai do extremo Norte, no Monte Caburaí, até o
extremo Sul, no Chuí, do Senador Paim. Sou neto de
paraibano, como V. Exª sabe.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sei disso.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – E tenho uma dívida comigo mesmo de conhecer, primeiro, Bananeiras, que foi de onde meus avós
vieram, e também Campina Grande, que é uma referência nacional e até internacional.
V. Exª debateu também dois outros aspectos
fundamentais: um deles foi a questão do orçamento.
O Parlamento, no mundo, foi criado para justamente
limitar o poder do rei de usar, como queira, o que arrecadar. O Parlamento tinha como objetivo principal fazer
o orçamento e dizer em que podia ser gasto e no que
devia ser gasto. Ao longo do tempo, pelo menos aqui,
no Brasil, isso vem se deteriorando, e o orçamento é
uma peça meramente autorizativa, e não impositiva.
Então, a concentração da decisão e do poder no Executivo é muito grande e tem que ser mudada.
V. Exª está fazendo um trabalho magníﬁco. Estou
acompanhando.
Quanto a essa questão do aposentado, realmente,
foi muito bem colocada. O aposentado devia ser uma
pessoa que não fosse olhada como uma carga pesada
para a Nação; pelo contrário, devia ser uma pessoa
premiada pela Nação pelo trabalho que prestou.
Portanto, parabéns a V. Exª em todos os aspectos.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Obrigado, Mozarildo.
V. Exª sabe que, além do respeito e da admiração,
há muita fraterna comunhão de temas e de propostas
nossas. Tenho a honra de poder estar ao lado de V.
Exª nos grandes assuntos que movem o seu mandato.
Sinto-me muito feliz em estar convivendo com V. Exª.
Além de neto de paraibano, V. Exª tem uma sensibilidade e um carinho muito grande com o meu Estado.
Estejamos juntos nessa luta, que é de todos nós.
Muito obrigado a todos.
Tenham um bom-dia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Parabéns, Senador.
Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Cristovam Buarque, do PDT, do Distrito Federal.
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Porém, antes de o Senador Cristovam começar
o seu pronunciamento, quero registrar a presença, na
tribuna de honra do Senado, do meu amigo Ubirajara
Riz Rodrigues. Coincidentemente, amanhã, a nossa
cidade, Boa Vista, Senador Paim, faz 121 anos, e ele
foi eleito para a primeira Câmara de Vereadores de
Boa Vista; não há 121 anos, mas em 1969.
É um amigo, um irmão maçom, que, amanhã,
estará aniversariando junto com a nossa cidade, Boa
Vista. Portanto, seja bem-vindo à Casa.
Senador Cristovam, com muito prazer.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Mozarildo, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, ontem, Senador Mozarildo, ﬁzemos
mais uma reunião do ciclo da Comissão de Relações
Exteriores, através da sua subcomissão especíﬁca,
que presido, para discutir os temas que deverão ser
debatidos na reunião dos chefes de Estado e de governo em junho de 2012.
Ontem, Senador Paim, debatemos o assunto do
que é economia verde, já que temos uma crise muito
forte do atual modelo econômico. E aí ﬁcou claro que
a economia verde é a saída inteligente para a crise
ambiental. A economia verde é aquela que, em vez de
usar petróleo, que vai esgotar-se, usa o sol para produzir energia. O dia em que o sol esgotar-se, a Terra
acabou. Então, temos aí pelo menos alguns bilhões
de anos. Use-se a agricultura para produzir energia,
como fez o Brasil, inteligentemente, com o Proálcool,
décadas atrás. Usamos o vento para produzir energia,
que se chama alternativa eólica, que é uma alternativa
permanente. Só vai acabar vento se houver um cataclismo tão grande no processo climático que deixe de
haver vento no tamanho de ser possível usar; porque,
sem vento não existe energia eólica, mas, com tempestades grandes demais, pode não existir também.
Então, a economia verde é a economia inteligente,
é a economia lógica, é a economia permanente. Veja,
por exemplo: gastam-se bilhões de reais em pesquisas
da Petrobras, que é um exemplo de avanço tecnológico brasileiro. Mas, mais dia menos dia, toda essa
pesquisa relacionada a petróleo vai morrer, vai ﬁcar
obsoleta no dia em que acabar o petróleo. Não precisa nem acabar, quando ﬁcar raro. Ou até antes, se, de
repente, descobre-se que esse dióxido de carbono que
a gente respira e que está perturbando o clima vai ter
que ser parado; não se vai poder usar mais. Ou seja,
é uma inteligência de curto prazo. É uma inteligência
com tempo determinado para virar burrice.
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A economia verde tenta evitar isso. Tenta fazer
com que o que a gente, hoje, utiliza da natureza seja
permanente. Mas, a economia verde tem uma porção de problemas. O primeiro problema é dentro dela
mesma, o chamado “efeito culatra”, como no revólver
– quando você dá um tiro e bate em você, atrás –, o
“efeito rebote”. Por exemplo, estamos diante de uma
crise climática. Com a ideia de que o álcool substitui
o petróleo, tem gente dizendo: “Então vamos encher
o planeta de automóveis.” Quando ﬁzermos isso, vai-se precisar de mais álcool. Para isso, vai-se precisar
destruir ﬂorestas. É o efeito rebote da energia com
base no verde. Ela gera soluções, mas ela gera um
otimismo que obscurece a crise, e, ao obscurecer a
crise, ela traz um problema tão grande quanto aquele
problema que ela evita.
Por isso, a economia verde não basta. E aí, Senador Mozarildo, o que eu vim repartir aqui entre nós,
debater em conjunto foi o que surgiu na reunião de
ontem: as cores da economia. Quais são as cores da
economia? A atual se chamou ali de uma economia
marrom. Essa economia que depreda, essa economia que desemprega, essa economia que endivida as
pessoas para vender os produtos. Essa a gente não
quer. A verde todos nós queremos, mas sabemos que
ela não é suﬁciente para resolver. E aí surgiram mais
quatro cores, Senador Mozarildo. A primeira, depois
da verde, é a cor vermelha. A economia tem que ser
vermelha no sentido dos efeitos sociais. Não basta ter
uma economia que proteja o meio ambiente; é preciso
uma economia que erradique a pobreza, que reduza
distribuição de renda. Se protegermos o ambiente de
maneira maravilhosa, com equilíbrio ecológico através
da economia verde, apenas para poucos, essa economia não é boa. A economia, para ser boa, tem que ser
para todos. Essa é a economia vermelha ao lado da
verde, uma economia cujo produto é distributivo, porque
tem produtos que impedem a distribuição, diﬁcultam a
distribuição. Os produtos muito caros que uma economia produz, a economia com esses produtos diﬁculta
a distribuição, porque, se distribuir, ninguém compra,
pois produtos muito, muito caros só compram poucos,
e esses poucos se beneﬁciaram da concentração de
renda em algum momento.
Então, nossa economia tem que ser vermelha. Ela
tem que carregar o vetor da distribuição. Ela tem que
ser distributiva. Ela tem que ser uma economia que,
para dar certo, tem que ter renda distribuída.
A economia vermelha é a economia que investe
recursos na educação e na saúde. Aí é o vermelho
da ética, porque é ética uma sociedade que distribui
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desigualmente a roupa, que distribui desigualmente o
tamanho da casa, que distribui desigualmente o carro
e o transporte; mas não é ética a economia que distribui desigualmente a saúde e a educação.
Essas duas coisas não são desiguais no Brasil,
elas são imorais. A palavra desigualdade não serve
para mostrar que alguns conseguem viver mais e outros viver menos por causa da conta bancária que têm.
Quando uma pessoa vive mais que outra por causa
do dinheiro que tem, isso chama-se imoralidade, não
se chama desigualdade.
O mesmo vale para a educação. Uma pessoa
ter uma educação boa e a outra, ruim, por causa da
quantidade de dinheiro do pai, por causa do dinheiro
da mãe, por causa do dinheiro da família, não é desigual, é imoral; isso não é uma questão social, não é
uma questão econômica, isso é uma questão de ética.
Por isso, nós descobrimos ontem, Senador Mozarildo, que a economia, além de verde, tem de ser
vermelha, mas não bastam, ainda, essas duas cores.
A economia do futuro tem de ser branca, branca
da paz. Não é possível que a gente continue dinamizando a economia e comemorando a quantidade de
caças aéreos que são produzidos, a quantidade de
tanques de guerra que são produzidos, a quantidade de bombas que são produzidas, a quantidade de
metralhadoras que são produzidas. Não faz sentido!
Uma espécie animal como o ser humano, inteligente, não poderia colocar no Produto Interno Bruto
as armas que são produzidas. Elas são necessárias?
São, mas, então, coloquem-nas em outro departamento, não no departamento da economia.
A economia do futuro terá de ser uma economia
branca, do ponto de vista do compromisso com a paz.
Tenho certeza de que muitos dos seus irmãos
maçons devem comungar com essas ideias, porque
converso com eles e sinto isso, e o senhor sabe desse diálogo.
Então, tem de ser verde, sim, tem de ser, mas não
basta. Tem de ser vermelha também, mas não basta.
Tem de ser branca também, tem de considerar como
seu produto aquilo que aumenta a riqueza e não aquilo que distribui a riqueza, que é um tanque de guerra,
que é um avião de bombardeio, que são as armas.
Por isso, vejo três cores, mas vejo duas mais,
Senador.
Acho que a economia do futuro tem de ser amarela. Eu uso o amarelo porque os psicólogos e os psiquiatras dizem que é a cor da inteligência.
A economia do futuro tem de ser baseada no aumento da produção de bens de alta tecnologia.
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Nesta semana, tivemos um bom debate, aqui, sobre competitividade empresarial, industrial, e falei que
existem dois tipos, Senador Paim, de competitividade.
Existe aquela competitividade que baixa os custos e
aquela competitividade que inventa novos produtos. A
economia do futuro é a economia dos novos produtos.
Não é economia do futuro essa que diz: “A gente
demite mil trabalhadores, baixa o custo e ﬁca mais eﬁciente.” Isso não é eﬁciência plena; isso é a eﬁciência do
século XIX até o século XX. No século XXI, a eﬁciência
não pode ser ganha pelo número de trabalhadores que
a gente desemprega para reduzir custos e, sim, pelo
número de trabalhadores que a gente emprega como
criadores, inventores de novos produtos.
Por isso, eu acho que a economia tem de ser –
para usar uma metáfora com a cor amarela – a economia da inovação, mas da inovação de criação de
novos produtos, e, aí, é o ponto, talvez, entre outros,
mais fraco da economia brasileira. Nós, os agentes
econômicos, temos uma aversão à inovação; nós só
acreditamos nos produtos que a gente importa, a gente
não cria produtos novos. Todos os automóveis brasileiros são produtos inventados fora. Todos os celulares
que a gente usa, mesmo montados em Campinas, são
desenhados fora. Nós nem nos lembramos da competitividade da inovação, só nos lembramos da competitividade da administração para baixar custo. Não
basta isso, isso é secundário na economia do futuro.
A economia do futuro tem de ser uma economia cuja
competitividade venha da criação de novos produtos.
Vejam bem, a Finlândia tem uma economia próxima daquela que a gente deseja para o século XXI.
Até 30 anos atrás, Senador Paim, a Nokia, essa indústria de telefone que a gente usa, era exportadora de papel higiênico, pouca gente sabe disso. Foi o
avanço tecnológico que fez com que aquela empresa
de papel higiênico, que aumentava a competitividade
baixando o custo, passasse a ser uma empresa de
novos produtos, graças à ciência e à tecnologia, que
vieram das universidades boas, que vieram da boa
educação de base.
A qualidade de um proﬁssional não nasce na
universidade.
Nesta semana, tivemos o escândalo do exame da OAB, que reprovou 90% dos bacharéis. Todo
mundo ﬁcou revoltado com as faculdades, com razão,
porque não ensinaram bem; outros, revoltados com
a OAB, até com razão, porque exige muito. Não ouvi
ninguém reclamar da pré-escola. Aqueles que foram
reprovados no exame da OAB, muito provavelmente,
não tiveram boa carga de leitura na sua educação de
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base. O problema está lá atrás. É muito, muito, muito
raro você fazer um bom advogado que, quando criança, quando adolescente, não leu muito, que, quando
jovem, não escreveu muito.
A faculdade apenas complementa isso.
Então, a economia tem de ser, sim, verde, mas
tem de ser vermelha, tem de ser branca, tem de ser
amarela, da inteligência, mas tem mais uma cor, e aí
lhe passo a palavra, Senador Paim, até porque quero agradecer, porque o senhor cedeu a sua vez para
eu falar.
A quinta eu chamo de azul. A economia tem de
ser azul. Azul de quê? Azul do bem-estar, azul da felicidade, diferente da economia de hoje, que não busca o bem-estar, não busca a felicidade, mas, sim, o
aumento da renda. Qual é mais azul: a economia que
enche as nossas ruas de carros ou a economia que
faz um bom transporte público para todos? É claro que
é a economia azul do bem-estar! A economia azul é
aquela que oferece bem-estar – e eu vou dizer a palavra que muitos criticam, porque eu a usei aqui, numa
emenda constitucional –, que traz felicidade!
Alguém perguntou, Senador Mozarido, sobre isso,
a felicidade. Primeiro, eu não estou propondo que a
Constituição diga que todo mundo tem direito à felicidade. Eu não sou tão louco assim! Eu apenas disse
que felicidade é uma condição necessária para se realizarem os objetivos sociais... Ao contrário, os objetivos
sociais são uma condição para se realizar a felicidade.
Eu falei, recentemente, num encontro no Rio, que,
quando eu fui chamado para, de professor da UnB,
ser candidato a governador, eu me perguntei: “Para
que eu vou querer fazer isso?” A ideia de que eu me
lembro, Senador Paim, é que eu pensei: “Para ajudar
a erradicar, eliminar os entulhos que atrapalham a felicidade das pessoas.”
Um governante não dá felicidade a ninguém. Ele
pode dar infelicidade. Hitler deu muita infelicidade com
aquelas maluquices. Um político bom não dá felicidade,
mas tira os entulhos da infelicidade. A infelicidade de
estar num trânsito engarrafado – um bom político, governando a cidade, diminui isso. A infelicidade do risco
de que a criança ou o jovem, chegando tarde, possa
ser assaltado na rua – um bom político tira o entulho
da violência; tira o entulho de você ﬁcar numa ﬁla para
ser atendido porque tem o dente doendo. Mas essa
felicidade não aparece na economia. O bem-estar não
aparece na economia.
E, aí, vou concluir falando da parte mais radical do
que nós falamos ontem, e que vai ser tema de mais um
debate: talvez, o caminho para se fazer essa economia
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colorida, essa economia do arco-íris seja decrescer a
produção da economia, aumentando a felicidade.
Decrescer não signiﬁca que todos os países vão
baixar a sua produção. A África tem uma renda per capita de US$300.00 por ano; não dá para baixar, mas os
países ricos, sim. Eu acho que eles podem aumentar
a felicidade reduzindo o número de produtos de consumo privado que fazem e aumentando a produção
de bens públicos; reduzindo a produção de bens materiais e aumentando a produção de bens imateriais,
como a cultura.
Por isso, eu concluo, e passo a palavra ao Senador
Paim, até porque estou falando no lugar dele, dizendo
que ontem, nesse debate sobre o que é economia verde, chegamos à conclusão de que ela é necessária,
mas não é suﬁciente. As cores da economia do futuro
deverão ser: verde, da permanência, da natureza, do
equilíbrio ecológico; vermelha, de servir a sociedade,
atendendo às cidades mais pobres; amarela, inovativa,
criadora de novos produtos; e também azul, do bem-estar. A economia deve, também, ser capaz de fazer
com que todos tenham acesso àquilo de que precisam,
e que não produza armas, ou, se produzi-las, não as
contabilizar como coisa positiva. Armas são necessárias
para se manter como está, mas não para incrementar.
Aí, ponho, também, o setor de segurança num
País como o nosso. Os gastos com segurança entram
como um produto. Eles não são um produto, eles são
o necessário para evitar perdas das pessoas, por isso
tem de ter gasto com segurança. As armas são necessárias para garantir a defesa nacional, mas não para
melhorar a economia.
Essas são as cores, Senador Paim.
Concluo, dizendo que pelo menos de uma coisa
o senhor vai gostar: a África do Sul, pela qual o senhor tanto zela, é chamada de o país do arco-íris. De
repente, o que eu estou propondo é que a economia
do futuro tenha as cores do arco-íris, amplas, permanentes, para todos.
É isso que estamos discutindo nesses encontros,
toda semana, tentando ajudar a provocar a reunião do
Rio+20, do Rio no ano 2012, 20 anos depois da grande reunião de 1992. Naquela, se levantou o assunto
ecológico; nessa, a gente tem de levantar o assunto
do futuro, em todas as suas dimensões e não só na
sua dimensão ecológica.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar,
mas, antes de terminar, quero oferecer o aparte que
o Senador Paim me pediu.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam Buarque, meu aparte será muito rápido.
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Quero só cumprimentar V. Exª. O Senador Vital do
Rêgo lembrava, aqui, a importância de seus pronunciamentos, tanto por sua capacidade intelectual, como
também, além da construção dessa sua capacidade,
por ser objetivo e com propostas. E é o que V. Exª tem
feito na tribuna nesses anos todos em que nós nos
encontramos aqui no Senado – posso dizer que são
quase 9 anos que estamos caminhando juntos aqui na
Casa. Mas eu queria aproveitar o seu pronunciamento para, primeiro, dizer que V. Exª, nessa verdadeira
aquarela, nesse jogo de cores, pinta um Brasil – que
eu diria, como foi dito antes – dos nossos sonhos. E
como é bom! Estamos aqui para isso: sonhar, apontar caminhos e avançar numa construção coletiva. V.
Exª falou aí da UnB. Eu ouvi inúmeras críticas, nessa
semana que passou, à UnB. V. Exª lembra a UnB. E
eu lembro, para destacar aqui, uma matéria que vi no
jornal de hoje. Essa UnB que tantos criticam, porque
teve a ousadia, junto com o apoio que V. Exª deu, de
instalar a política de cotas, nesse concurso da OAB,
enquanto inúmeras universidades do Brasil – eu diria
grande parte das universidades do Brasil: quase 90%
– foram muito mal e uma quantidade enorme não teve
um aluno que passasse nas provas, teve em torno de
– estou arredondando – 80% de aprovação. Oitenta
por cento dos alunos da UnB que ﬁzeram as provas da
OAB foram aprovados. Então, tem alguma coisa que
não estou entendendo. Essa UnB que foi tão criticada
parece que está dando certo, porque, se o teste da
OAB é considerado um dos mais difíceis, conforme
me dizem inclusive aqueles que vêm aqui me visitar
pedindo para que se altere a lei, a ﬁm de que o teste
não seja feito dessa forma... O aluno se forma e não
recebe a carteirinha porque não passa no teste da
OAB. Pois a nossa UnB, da qual V. Exª foi reitor... Ontem, a Comissão de Direitos Humanos, por iniciativa
da Senadora Ana Rita, encaminhou uma carta, que eu
transformei em moção, de apoio ao reitor da UnB, que
fez com que 80% de seus alunos fossem aprovados.
Cumprimento V. Exª por isso e quero ir um pouquinho
mais além, nesse jogo bonito de cores, prazeroso para
quem estava ouvindo, não só aqui como nas suas casas, pela TV Senado. V. Exª lembra – aqui não vou me
lembrar de todas – a importância do verde. Eu vi ontem
a nossa querida amiga, ex-Senadora e candidata à Presidência da República, Marina Silva, que está saindo
do PV. Perguntaram o que ela iria fazer. Ela destacou
a luta pela economia verde, a economia sustentável,
de que o verde é a simbologia. V. Exª não discorda,
pelo que percebi, dessa posição, mas vai mais além do
verde: lembra o branco da paz, lembra o vermelho da
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distribuição de renda no seu conjunto, lembra, enﬁm,
o azul, lembra cores que apontam o caminho não só
da igualdade dita – como a gente pode falar –, mas de
uma efetiva distribuição de renda. Eu diria que V. Exª,
nesse jogo de cores, traz para o debate a política dos
direitos humanos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – É verdade.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E direitos
humanos, uma vez V. Exª me disse que talvez fosse
a principal comissão do Congresso. Eu hoje falei aqui
do orçamento como a principal comissão. Mas, em
resumo, só quero cumprimentar V. Exª e dizer que é
sempre uma alegria estar aqui, ou mesmo quando estou em outros locais, e ouvir um pronunciamento de V.
Exª pelo conteúdo, pela profundidade e pela qualidade
do pronunciamento. V. Exª sabe, porque já lhe disse
isso em outras oportunidades, mas, faço questão de
reaﬁrmar neste momento. Parabéns a V. Exª, inclusive
quando levantou aqui a dívida que este País tem com
os idosos e outros.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Para concluir, falou de UNB não posso deixar
de aproveitar o gancho. Quero dizer que toda vez que
falam em educação aqui olham para mim e toda vez
que falam em aposentado, trabalhador e salário mínimo olham para o senhor. E, de fato, a economia tem
que ser vermelha para cumprir suas obrigações com
os nossos aposentados, os velhos que construíram
essa economia no passado.
Quanto à UNB, eu não teria a menor condição de
falar essas coisas que falo aqui se não tivesse passado esses anos e se não continuasse sendo professor
da UNB. Isso é resultado das minhas discussões, das
minhas conversas com os alunos. É uma instituição
que tem um mérito tão grande de permitir que todo
mundo debata tudo. E aí, claro, como disse ontem nos
debates, surgem vaias. Mas vaia não é prova de intolerância, vaia é prova de má educação, de grosseria.
Você já imaginou um estudante que, de vez em quando, não vaia? Preﬁro estudante que vaia a estudante
acomodado. O estudante que vaia tem uma posição.
O Presidente Lula foi vaiado na UnB. Se eu for falar lá,
com tanta aﬁnidade que tenho, serei vaiado se disser
certas coisas. O reitor já foi vaiado. Faz parte do jogo.
E aí, sim, vaiaram pessoas que são contra cotas, que
tiveram espaço para falar e estão lembrando apenas
que foram vaiados. Como não vão permitir que jovens
vaiem? Tem que acontecer isso.
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Quero concluir dizendo que continuo defensor das
cotas. As cotas são uma forma de pagar uma dívida
de 500 anos que a gente tem e uma vergonha que a
gente sente quando lá fora perguntam: não há negros
no Brasil? Nunca vi um embaixador negro. Não há negros no Brasil? Não se vê médicos negros.
O correto não é cota, o correto mesmo é uma
boa educação de base igual para todos – brancos e
negros. Mas, isso, se a gente começar agora, vai levar
uns vinte anos para chegar.
Até lá tem que haver essa saída, esse jeitinho
até, que outros países tanto usam, de trazer negros
para dentro da universidade, não para beneﬁciar o jovem negro que vai – não é ele –, mas para beneﬁciar
a dignidade nacional e mostrar lá fora que aqui não
temos exclusão de negros. Eles fazem parte.
Eu fui a um médico negro, pela primeira vez – não
por preconceito –, quando eu tinha 60 anos e estava
em Angola. Nunca tinha ido no Brasil. Foi aí que eu
descobri que nunca tinha ido: quando eu vi um médico,
com muita competência, negro. Isso não pode continuar. Por isso, tem que haver as cotas. E aqueles que
são contra venham à UnB, que vão poder falar. Agora,
preparem-se, porque, possivelmente, alguns vão vaiar,
como deve haver gente que vaia quem é a favor das
cotas também. Isso faz parte.
Concluo, dizendo – ontem não falei, mas lembrei
depois – que a UnB, se não tivesse feito nada, já teria
feito muito porque inventou a Bolsa Escola, esse projeto que está mudando o Brasil, sob o nome de Bolsa
Família, e que está mudando tantos países. O Marrocos agora começou e com um nome lindo – nome são
sempre os outros que escolhem melhor –, um nome
árabe que quer dizer “abrir a porta”. Bolsa Escola lá é
“abrir a porta”, porque é o que ela faz por meio da educação. Isso foi inventado na UnB, que tantos criticam.
Finalmente, ﬁquei curioso para saber quantos
desses jovens que orgulharam a UnB passando na
OAB entraram ali pelas cotas. Vá olhar; certamente,
há alguns que são cotistas, como se diz lá.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Senador Paim, que não só me cedeu o
tempo como fez um aparte. Muito obrigado pelo tempo
que me dedicou.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Cristovam, quero apenas dizer tudo
que o Senador Paim disse e acrescentar o seguinte:
realmente, a participação de V. Exª na tribuna é sempre
uma aula e, ao mesmo tempo, um chamado à reﬂexão
e à ação. V. Exª não ﬁca só no campo, como alguns
dizem, da ﬁlosoﬁa, mas ﬁca, na verdade, na dedicação
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prática de medidas simples, como investir pesado na
educação fundamental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mozarildo, Senador Cristovam, Senadores e Senadoras, aqueles que assistem à nossa querida TV Senado.
Permitam-me dizer, primeiro, Senador Cristovam,
que assisti ao seu pronunciamento no dia de ontem em
defesa da UnB. Assisti ao pronunciamento do senhor
no dia de ontem, um belo pronunciamento defendendo a Universidade em uma visão democrática e que
permite espaço para todos. Eu diria parabéns pelo de
ontem e pelo de hoje.
Quero assinar embaixo de uma frase que V. Exª
disse ali: “Pobre da nossa juventude se ela não tivesse
um mínimo de rebeldia.” Essa rebeldia, como eu diria,
é inerente, é natural da juventude. Quem de nós não
foi rebelde na sua juventude? Na sua rebeldia, ela expressa a posição, a opinião que tem naquele momento,
que, ao longo de nossas vidas, pode ou não melhorar
ou pode ser conﬁrmada.
Concordo com V. Exª: as quotas, para mim, é uma
questão de momento. No meu entendimento, também
são transitórias. Não é o objetivo ﬁm. É meio para atingirmos o ﬁm, que é garantir que a nossa juventude negra, branca, pobre, índia tenha acesso á universidade.
Tenho um dado, Senador Cristovam – e aqui termino porque sei que V. Exª tem um compromisso hoje
com um médico. Li há poucos dias um trabalho feito
pelo Ipea, e me impressionou o percentual: quem chega ao nível superior ganha 255% – não é 2%, não é
10%, não é 100% – a mais do que quem estuda, mas
não chega ao nível superior. É uma pesquisa nacional.
Falei aqueles dados naquele dia e ﬁz aqui o destaque, em uma linha de incentivo a nossa juventude,
a nossa criançada, a nossa moçada, de que têm que
estudar mesmo. É a bandeira nº 1 de V. Exª, não é?
Conclua todo o ciclo e tenha um diploma universitário.
Eu não tenho e confesso que torço... Hoje, todos os
meus ﬁlhos têm, porque apontei isto: tem que fazer
a universidade. Graças a Deus, todos eles... Os que
não são formados concluem o curso entre este ano e
o ano que vem.
Então, é mais uma vez uma homenagem a V. Exª,
que tem a educação como eixo, eu diria, nº 1 da sua
vida, sem deixar de olhar para outros temas. Quero
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dizer que tenho orgulho de dizer que, naquela noite,
aqui, quando discutíamos o pré-sal, V. Exª apresentou
a emenda de que 50% de todos os royalties deveriam
ir para a educação. Foram cinco Senadores naquele
momento da emenda, e tive a alegria de estar ao seu
lado. Por isso está lá no meu currículo que assinei, com
o Senador Cristovam, que 50% dessa bela descoberta do pré-sal devem ir para a educação. Parabéns a
V. Exª, Senador!
Sr. Presidente, quero rapidamente, aqui na minha
fala, valorizar o trabalho dos proﬁssionais da Casa. Recebi no meu gabinete: O Congresso faz parte da sua
história, material muito bom, construído pelo Senado
da República, que está sendo divulgado pela Rádio,
pelo Jornal do Senado e pela TV Senado.
Aqui está a primeira página, Sr. Presidente. Menciono isso, não porque eu tenha participado como alguém que apresentou o projeto, mas porque nós... V.
Exª nos ajudou muito, assim como o Cristovam. Reﬁro-me à aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, para
combater todo tipo de preconceito. E o que diz esse
material, que todos estão recebendo e que está indo
ao ar pela TV Senado? “O Estatuto é referência importante para a população negra prosseguir nas suas
lutas.” e “O Estatuto mostra que algo tem impedido a
população negra de ter os mesmos direitos que outros
brasileiros”. Dois exemplos da importância do Estatuto.
Mas não vou falar só do Estatuto da Igualdade
Racial. Vou falar aqui da Proteção à Criança, produção do Congresso Nacional, da CPI da Pedoﬁlia. Diz
o consultor do Senado:
Até a instauração da CPI da Pedoﬁlia, os
crimes não eram, em sua grande maioria, investigados ou mesmo levados ao conhecimento
das autoridades públicas. A CPI da Pedoﬁlia,
portanto, tornou efetivamente o problema conhecido [e enfrentado].
Leis foram aprovadas no Congresso Nacional, a
partir dessa CPI.
Pena que o Senador Cristovam agora saiu. Educação, criança na escola.
Quando as crianças estiverem saindo do
ensino fundamental e do ensino médio, conquistando o seu lugar no mercado de trabalho
é que veremos o benefício dessas leis.
Ou seja, deve-se incentivar a criança, como eu
dizia, a estudar, a cumprir todas as etapas e a cursar
a universidade. Todas as vezes em que aqui nós aprovamos algo no campo da educação... Quando digo
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“nós”, reﬁro-me não ao Senador Paim, mas a todos
os Senadores que atuam nessa área.
Licença-Maternidade. Ela, no fundo, é parte importantíssima da educação infantil. “[...] começa aí [...]”,
disse o Dr. Dioclécio, que é pediatra e que ajudou a
elaborar a lei. E aqui lembro a nossa Senadora Patrícia
Sabóia Gomes, que foi quem apresentou esse projeto,
que hoje é lei. Tive a alegria de ser convidado por ela
para ser o relator.
Maria Amélia, que é jornalista – inclusive há uma
foto dela na 40ª semana de gestação de Marina –, diz:
“A licença-maternidade de 180 dias signiﬁca mais tranquilidade, mais tempo para a mãe ﬁcar com o bebê”.
Vamos a outro projeto. Fontes de petróleo do
pré-sal. Audiência pública. Falamos disso, há pouco
tempo, aqui.
Os recursos, colocados em um fundo
social, serão aplicados em desenvolvimento,
ciência e tecnologia, sustentabilidade ambiental, educação, cultura e ações de combate à
pobreza.
Também, um projeto aprovado por esta Casa.
Nele, eu havia destinado 5% para a Previdência, mas
parece-me que, lá na frente, isso foi mudado. Mas repito: esta Casa aprovou.
Segurança no trânsito.
“O Congresso Nacional tem aprovado leis
que melhoram a segurança de trânsito.” Davi
é professor da UnB, doutor em Segurança no
Trânsito e presidente do Instituto de Segurança no Trânsito.
Todos nós sabemos que, infelizmente, mais morrem no mundo pessoas em acidente de trânsito do
que nas guerras”.
Política Nacional de resíduos sólidos: “A partir do
momento que nós, catadores, temos essa lei, podemos
cobrar dos governantes.” e “A questão principal dentro
da sustentabilidade é a mudança do comportamento”.
César é administrador especializado em permacultura
e Clarisse é educadora ambiental.
Sr. Presidente, quero ainda destacar nesse trabalho o Estatuto do Torcedor. Diz Jesseir, juiz que conduziu julgamentos de crimes motivados pela rivalidade
das torcidas:
Se você analisar o Estatuto do Torcedor,
ele pode ser considerado como um gol de placa. O Brasil merecia uma legislação adiantada
como essa, que a gente pode veriﬁcar que é
de país de primeiro mundo.
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Ainda, Sr. Presidente, política de adoção, a Lei
de Adoção.
“Essa lei veio para dar uma oportunidade para
que crianças como o Thiago tenham um futuro melhor.”
São palavras de Gertrudes, que é servidora pública e
que adotou o Thiago.
É um belo trabalho, Sr. Presidente.
Quero elogiar a Casa por essa construção, que
é um orgulho para todos nós. Além de impresso, está
também em DVD. Enﬁm, um belíssimo trabalho.
Faço questão de citar nomes aqui. Quem fala do
Estatuto da Igualdade Racial é a Íris e a Maria Angélica; quem fala da licença-maternidade é o Dr. Dioclécio
e a Maria Amélia; quem fala de educação e criança
na escola é a Rosane; Quem fala do pré-sal é o Mauro Henrique; dos resíduos sólidos, a Sônia e, ainda,
o César e a Clarissa; da Lei da Adoção, a Gertrudes,
com seu ﬁlho Thiago; da CPI da Pedoﬁlia, Rogério; do
Estatuto do Torcedor, Jesseir; do trânsito, o David. Eu
cumprimento todos por esse trabalho.
Por uma questão de justiça, quero também cumprimentar os meios de comunicação do nosso Senado.
A Rádio Senado, que fez um belíssimo trabalho sobre o
povo cigano. Como disse a representante dos ciganos,
parece que eles são invisíveis, não existem.
Levei o DVD para casa, ouvi-o com muito carinho e só posso dizer parabéns à Rádio Senado – Comunicação para a cidadania, que recebeu um prêmio
nacional pelo belíssimo trabalho que fez.
Nós realizamos três audiências públicas, e eles
foram visitar os ciganos, que estão numa situação de
invisibilidade ainda, se olharmos o contexto nacional.
Parabéns por esse trabalho, que orgulha a todos nós.
Quero destacar, ainda, Sr. Presidente – ontem falei
tanto aqui de Pelotas e dos seus 200 anos –, que os
companheiros lá de Bagé me lembram que, no próximo dia 12 de julho, terça-feira, às 10 horas, haverá na
Câmara – e me mandaram o convite – uma sessão de
homenagem aos 200 anos da cidade de Bagé.
Ficam aqui os meus cumprimentos. Vamos acompanhar. Assumi o compromisso com eles de fazer também aqui, no Senado, uma sessão de homenagem
pelos 200 anos da nossa querida cidade de Bajé, onde
estive por tantas e tantas vezes. Ela é administrada pelo
PT, há praticamente doze anos, e estamos fazendo
um belíssimo trabalho. Voltarei. Quero informar que já
pedi o selo e também o carimbo à nossa companhia
de Correios e Telégrafos sobre os 200 anos da querida
cidade de Bagé. Farei um pronunciamento, na semana que vem, sobre esse tema, os 200 anos de Bagé.
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Sr. Presidente, falo de tantas coisas, porque coloquei-me à disposição da população, para que entrasse no meu e-mail, no meu Twitter, no Facebook – em
todos os instrumentos que minha assessoria montou
para a minha interação – e sugerisse os temas que eu
deveria falar aqui, na tribuna. Por isso, às vezes, venho
à tribuna com seis, sete discursos e procuro falar de
seis, sete temas, atendendo a uma demanda do nosso
povo, da nossa gente.
Com a aprovação, Sr. Presidente, do Estatuto do
Taxista, como sou autor do Estatuto do Idoso, como
tenho projetos que regulamentam a proﬁssão de motorista, de taxista, enﬁm, como apresentei o Estatuto do
Motorista, do Idoso, da Igualdade Racial, as pessoas
perguntam: “Paim, mas esse projeto não é de sua autoria?”. Não, ele não é de minha autoria.
Então, vim aqui por uma questão de justiça. Esse
projeto é do Deputado Federal Confúcio Moura. Aqui,
no Senado, o relator foi o Senador Eunício Oliveira. É
um belo projeto. Por isso, nós todos, Senadores, aqui
o defendemos e estamos defendendo a sua sanção
pela Presidenta da República.
Eles perguntam também o que diz o projeto. Então, rapidamente, baseado nas informações do autor
– repito –, Deputado Confúcio Moura, e também do
relator, Senador Eunício Oliveira, vou apontar as principais partes, conforme o próprio relatório apresentado.
Em sua parte substancial, a proposição prevê:
a) como atividade privativa do taxista, a utilização de
veículo automotor para o transporte público individual remunerado de passageiros.
b) os requisitos para o exercício da atividade de taxista: habilitação para conduzir o veículo; frequentar
curso de relações humanas, direção defensiva,
primeiros socorros, mecânica e elétrica básica
de veículos; dirigir veículo aprovado pelas autoridades de trânsito; possuir certiﬁcação para
exercer o ofício de taxista, emitida pelo órgão
competente da localidade da prestação de serviço; ser segurado do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS; e ser possuidor [naturalmente] de
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
c) a classiﬁcação dos proﬁssionais taxistas como:
autônomo, empregado, auxiliar de condutor autônomo e locatário:
d) os deveres do taxista: entre outros, o de atender os
clientes com presteza e polidez [naturalmente,
educação]: manter o veículo em boas condições
de funcionamento e higiene; e obedecer às normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro.
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e) os direitos do taxista empregado: [que é a principal
pergunta que me ﬁzeram]: piso salarial ajustado
entre os sindicatos da categoria e aplicação, no
que couber, das normas presentes na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no Regime
Geral da Previdência Social.
Ou seja, o empregado passa a ser celetista, passa a contribuir, efetivamente, para a Previdência e com
isso tem direito à aposentadoria.
Perguntaram-me: “Terá direito à especial – porque o senhor tem dito?” Eu tenho dito mesmo que o
serviço de taxista é penoso, insalubre e é periculoso.
Ninguém tem dúvida do risco de vida que eles correm.
Não está nesse projeto, mas num outro projeto, de minha autoria, que está tramitando na Casa; a Senadora
Marta Suplicy assumiu agora a relatoria, vai completar
esse, porque lá eu coloco aposentadoria especial para
o taxista. Como coloco no Estatuto do Motorista para
todo o proﬁssional do volante, seja caminhão, seja
ônibus, seja van, seja táxi, enﬁm, todos terão o direito à aposentadoria especial. Por isso, para ter direito
à especial, tem que pagar a Previdência, como está
muito bem colocado aqui no projeto.
Ainda, continuando:
f) modiﬁcações na Lei nº 6.094, de 30 de agosto de
1974, que deﬁne a atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, para determinar que:
aa) – o recolhimento da contribuição previdenciária dos auxiliares de condutores autônomos será feito pelo autorizatário do veículo;
bb) – o contrato que rege as relações
entre o autônomo e os auxiliares é de natureza civil;
cc) no contrato entre o condutor autônomo de veículo rodoviário e os auxiliares de
condutores autônomos de veículos rodoviários deverão constar as condições e requisitos
para a prestação de serviços; prazo de validade; as obrigações e as, responsabilidades
das partes contratantes, data de pagamento
e remuneração;
g) o uso de taxímetro nos Municípios com mais de
50.000 habitantes;
h) a transferência da autorização do condutor titular
para outro condutor titular;
i) em caso de morte [pergunta que foi feita] do titular,
a autorização será transmitida para o cônjuge,
os herdeiros necessários, a companheira ou o
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companheiro, que passam a ter os mesmos direitos e deveres do titular;
j) a autorização não poderá ser objeto de penhora
ou leilão;
k) a competência do órgão municipal para apreensão
de veículo que transporte passageiros sem a devida autorização legal.
Enﬁm, Sr. Presidente, faço esse esclarecimento,
respondendo ao que me foi solicitado e dizendo que o
Estatuto do Motorista continua em debate. Nós já ﬁzemos doze audiências: ﬁzemos em São Paulo, vamos
fazer agora no Rio de Janeiro, foi feita em Cuiabá, foi
feita em Goiás, vamos fazer em Minas Gerais. Enﬁm, a
intenção nossa é passar por todas as regiões do País
debatendo o Estatuto do Motorista. A última agora –
o Senador Pedro Taques inclusive nos representou,
representou o Senado; o Senador Ferraço é relator;
eu sou autor – teve um grande encontro na Câmara,
quando foi feito um belo debate sobre o tema.
Estamos avançando. Acredito que vamos construir um grande entendimento em cima do Estatuto do
Motorista, de uma vez por todas, garantindo o direito
a todos aqueles que operam no transporte terrestre.
É importante dizer que nós estamos dialogando
com os empreendedores, com os empregadores, com
os líderes dos trabalhadores, com aqueles que são autônomos, com os que são celetistas, com os que são
empreendedores do seu próprio negócio de forma individual, todos estão sendo contemplados nesse debate
que acho possível – e o Senador Ricardo Ferraço tem
nos ajudado a construir um grande entendimento, fazendo
com que o Estatuto do Motorista seja, como a gente fala,
um guarda-chuva que atenda toda a demanda do setor.
E vamos levar esse debate também, Senador
Mozarildo – V. Exª vai ser meu parceiro –, ao Mercosul,
fomos indicados pelos nossos partidos, para que esse
debate vá também para o Mercosul, porque como é
que ﬁca a situação do motorista quando ele atravessa a fronteira? Quando está levando uma carga para
a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para a
Bolívia, para a Venezuela como ﬁca, já que a gente
fala numa integração de toda a América do Sul? E
avançamos aqui, inclusive, com a votação recente da
Usasul, União das Nações Sul-Americanas.
E queremos, por dentro do Mercosul, fazer esse
debate, que ultrapassa não só as fronteiras do Brasil,
como também as fronteiras daqueles países membros hoje do Mercosul. Já há um entendimento, tanto
dos empresários quanto dos trabalhadores que, além
de fazermos esse debate sobre o transporte terrestre
dentro do país, faremos no Mercosul, levaremos para a
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Unasul e também para toda aquela proposta da Frente Parlamentar, que tenho a alegria de coordenar no
Senado, e a Jandira Feghali coordena na Câmara, a
Deputada do PC do B do Rio de Janeiro, que é a integração da América do Sul.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero ainda fazer dois
registros. Primeiro, dizer que o comentário que ﬁz sobre os trabalhos dos nossos proﬁssionais da Casa, “O
Congresso faz parte da sua história”, aqui eu comentei, eu gostaria de fazer, rapidamente, uma ilustração.
A minha intenção, quando falei há pouco da campanha “O Congresso faz parte da sua história”, realizada
pela equipe de criação de marketing da Secretaria de
Comunicação Social desta Casa, trata de valorizar o
trabalho dos Senadores e, naturalmente, Deputados,
numa campanha informativa que retrata os resultados
do trabalho desenvolvido por nós – não por mim; vejam
bem o que estou dizendo, não é por mim, é por nós,
Senadores – aqui nos últimos anos.
As peças que aqui mostrei trazem o testemunho
da população beneﬁciada por leis que tiveram algum
envolvimento, de uma forma ou de outra, nas suas vidas, fruto da atividade legislativa. São abordados temas
como educação, segurança, meio ambiente, aposentadoria – o Estatuto do Idoso, no caso – entre outros.
Quero destacar as peças que tratam da ampliação da
licença maternidade, tema que, como já disse, tive a
alegria de ser o relator. O vídeo traz o depoimento de
pessoas que caminharam conosco. Lembro aqui com
justiça a ex-senadora Patrícia Saboya Gomes.
Espero que o Estatuto da Igualdade Racial seja regulamentado com rapidez por parte do Executivo. Cumprimento aqueles que já passaram a adotar essas políticas, como foi o caso do Governador do Rio de Janeiro,
ex-senador Sérgio Cabral, como foi também da prefeitura
de Nova Iguaçu. Quero aqui também fortalecer o que foi
dito pela Íris Cary, que integra a Comissão dos Jornalistas pela Igualdade, onde diz que o Estatuto é referência
doravante. Quem tiver o interesse de conhecer é só entrar
nas páginas do Senado, pois lá está todo esse belíssimo
trabalho construído pelos nossos proﬁssionais.
O projeto foi inteiramente realizado por servidores
da Casa, com recursos disponíveis daqui do Senado.
Concluindo, quero cumprimentar a equipe que fez
esse trabalho. A história de um povo só se concretiza com
a apropriação dos avanços nacionais alcançados mediante
aquilo que foi construído de forma individual ou coletiva.
Esse é o trabalho nosso aqui no Congresso Nacional.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero agradecer muito à
Associação de Aposentados e Pensionistas de Jundiaí
e Região, que fez questão de reproduzir no seu Jornal
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dos Aposentados e pensionistas um artigo que escrevi, que levou como título: “Aprendendo com Thiago de
Mello” – V. Exª esteve lá; nós ﬁzemos uma sessão de
homenagem ao grande poeta sem fronteira, Thiago de
Mello. Eu escrevi um artigo sobre a vida dele, o que
representou para todo o povo brasileiro, enﬁm, eu diria
isso para todos os habitantes deste planeta, já que eu
entendo que Thiago de Mello é um poeta sem fronteira.
Reproduziram na íntegra o artigo e aqui também ﬁzeram
destaque de outra matéria que eu havia comentado:
“1ª parcela do 13º sairá em agosto”.
Mas, Sr. Presidente, agora que vou concluir o meu
pronunciamento, pois vou presidir para que V. Exª faça
o seu pronunciamento.
Quero falar, como eu dizia antes, pela solicitação
que me foi feita pelo Twitter. Pediram que eu falasse
como está essa questão da banda larga no Brasil.
Nós falamos da nova tecnologia, dos avanços da Internet, dessas redes sociais que se montaram e que
são instrumento de ﬁscalização – e tem que ﬁscalizar
mesmo, ﬁscalizar o Judiciário, o Executivo e o Legislativo em todas suas instâncias, combater a corrupção
– mas também que a banda larga fosse cada vez mais
colocada à disposição gratuitamente. É possível, sim,
isso é construído para o povo brasileiro. Por isso falo
um pouco hoje sobre esse tema, mediante as provocações que recebi para que eu avançasse num tema
tão importante para toda nossa gente.
Enﬁm, Sr. Presidente, falo hoje de forma sucinta da
tribuna do Senado, onde faço uma reﬂexão sobre a qualidade e a importância do serviço de banda larga no Brasil.
Estamos vivendo uma revolução digital. O mundo
atual passa por um desenvolvimento tecnológico tão
avançado que – permita-me dizer aqui – a sociedade
da informação, na qual nos encontramos, necessita
de uma banda larga como direito fundamental, já que
por ela transitam serviços que vão da educação, da
ﬁscalização dos nossos trabalhos, ao lazer.
A Finlândia, terra da Nokia, é o primeiro país do
mundo em que a Internet, com excelente qualidade
de conexão e velocidade, é direito garantido por lei a
todo cidadão. Ou seja, na Finlândia, o acesso à Internet com banda larga é um direito garantido por lei. É
isso que o povo brasileiro, pelos contatos que ﬁzeram
com o meu gabinete, enﬁm, pelos próprios meios das
redes sociais, está solicitando.
Atualmente não se pode pensar em desenvolvimento de um povo sem desenvolvimento das telecomunicações, sem infraestrutura pública, para que
haja esse crescimento, esse desenvolvimento, já que
a demanda e o consumo da Internet é crescente, é
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constante e, eu diria aqui, é veloz. Não se pode esperar. Torna-se impossível pensar a nossa sociedade
sem um bom serviço de banda larga, e isso a torna
essencial, fundamental. Não se pode esperar.
O Brasil hoje, segundo os dados da F/Nazca,
tem 81,3 milhões de internautas – 81,3 milhões de internautas! – a partir dos doze anos. Já para o Ibope/
Nielsen, somos 74,9 milhões a partir dos dezesseis
anos. Enﬁm, eu diria, arredondando, que nos estamos
aproximando quase que dos 100 milhões de internautas, devido à data em que foi feita a pesquisa.
O principal local de acesso, 31%, são as chamadas lan houses. Elas são cerca de 90 mil no Brasil.
Logo a seguir, vem a própria casa, 27%; e a casa de
parentes e amigos, 25%.
Em tempo de horas em uso de Internet, o Brasil está, na maioria das vezes, na liderança mundial.
Vejam bem esse dado que me passaram os próprios
internautas. “Senador, nós somos o número um, o
número um em número de horas em uso na Internet”.
Em julho de 2009, o tempo foi de 48 horas e 26
minutos conectados semanalmente, considerando
apenas a navegação em sites. O tempo sobe para 71
horas e 30 minutos se considerarmos o tempo e o uso
de aplicativos on-line – MSN, Emule, Torrent, Skype –
enﬁm, aí vai toda aquela rede enorme que poderíamos
ﬁcar minutos e mais minutos citando.
Essa explosão de acessos se deve ao fato de os
computadores estarem ﬁcando cada vez mais baratos.
Que bom! Nós já temos celulares gratuitos. Chegaremos a um momento em que para os mais pobres deveria ser assegurada a gratuidade de computadores,
e já estão chegando de graça nas escolas. Isso é verdadeiro. Temos que reconhecer isso.
Atualmente, com a explosão das redes sociais
e com a oferta maior de empresas provedoras de Internet, são vendidos mais computadores no Brasil do
que televisores. Até um tempo atrás, a gente se lembra, que casa não tinha televisão? Era mais fácil não
ter frigideira, às vezes até fogão, mas tinha televisão.
Agora temos informações de que as lojas estão vendendo mais computadores do que televisores.
Segundo o Ibope, 85,6% dos internautas brasileiros
acessaram, de casa ou do trabalho, ao menos uma vez,
alguma rede social durante o mês de março. Desse total, 45% são da classe C, 10% das classes D e E. Esses
acessos, em 37%, são feitos fora de casa. O instituto de
pesquisa superestima que 80% dos internautas brasileiros são dessa nova e tão falada classe média, que gerou
até debate político; ou seja, 80% dos novos internautas
brasileiros são da nova classe média. Isso demonstra que

55

Julho de 2011

o brasileiro está interessado na evolução digital e que os
meios de acesso hoje estão ainda muito longe do ideal. Eles querem ter acesso às chamadas redes sociais.
A banda larga não é apenas uma via de acesso.
Ela deve prover velocidade e qualidade crescente, e
faz-se necessário pensar em criar um serviço de telecomunicação fomentado em três pilares fortes, segundo me dizem eles, os internautas: a convergência
entre voz, vídeo, dados e mobilidade; a separação de
funções dos agentes econômicos e os que proveem
o acesso e a transformação da rede em serviço a ser
prestado em regime público, ou seja, gratuito, como é a
televisão e o rádio. Caminharemos, sim, nesse sentido.
Devemos pensar no papel do Estado nesse processo para ultrapassar a questão regulatória, com seu
poder de compra, de investimento, de ﬁnanciamento e
de soluções. E por que não em uma diminuição, nem
que fosse o primeiro passo, de tributos nesse serviço?
Tudo isso com o desejo de tornar a banda larga – repito
aqui – gratuita para a população brasileira.
Não temos, Sr. Presidente, como pensar em inclusão digital sem democratizar a Internet. Atualmente,
a exclusão digital no Brasil ainda é grande, principalmente nos Estados do Norte e Nordeste.
Em estudo recente do Inmetro, ﬁcou demonstrado que a qualidade do serviço de banda larga ainda
é precária e é a principal reclamação da nossa população junto aos órgãos de defesa do consumidor. São
reclamações campeãs a constante interrupção do serviço, a perda de pacotes, a baixa velocidade oferecida.
E dizem mais: um grande problema foi encontrado
nos contratos de serviços de banda larga. Muitas operadoras vendem, por exemplo, um link de 2 megabit,
mas se comprometem a garantir apenas 10% dessa
velocidade. Não adianta vender uma coisa e depois
garantir somente 10%. Por isso, se enveredarmos, com
a participação do Estado brasileiro, pela gratuidade da
banda larga, não teremos esse tipo de exploração de
venderem um pacote com 100 e fornecerem só 10:
“Não, mas pela forma que você pagou, só são 10%”.
A média mundial oferecida é de 3 mb com comprometimento de 75%, e no Brasil é de 2 megabit. Por
isso, o Brasil ocupa, no ranking mundial de velocidade
de Internet, o 37º lugar, à frente apenas da Venezuela,
China e Índia; e também em função do alto preço cobrado em comparação ao Chile, Argentina e Estados
Unidos, e tantos outros.
Em Hong Kong, por exemplo, é possível acessar
a Internet com uma velocidade de 1024 megabits pagando apenas cerca de R$45,00, ou seja, uma excelente velocidade por R$ 45,00.
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A realidade brasileira é bem diferente da de outros países também na Internet móvel. Na Áustria, por
exemplo, com R$44,00 mensais você tem uma conexão
de 21 megabits com um pacote de dados garantido.
A Presidenta Dilma mostrou já interesse em acelerar a implantação do Plano Nacional de Banda Larga,
para levar acesso à Internet a todas as escolas públicas.
Isso mostra uma grande iniciativa do nosso Governo
quando quer garantir a banda larga livre e gratuita, e
assim garantir o acesso à Internet, a todas as escolas
públicas, como também, para que, no médio e longo
prazo, a população pobre possa ter Internet em sua
casa gratuitamente, ou pelo menos a um preço que
possa pagar.
A competência do PNBL é do Ministério das Comunicações, que deve discutir a promoção de crescimento de capacidade de infraestrutura e naturalmente de telecomunicação, bem como a massiﬁcação de
oferta de acessos a banda larga até 2014. Seu objetivo
é garantir à população pobre a banda larga no Brasil
e levar a Internet a preços acessíveis a 50% dos domicílios urbanos brasileiros até 2014.
Faz-se necessário também revisar o Plano Geral de Metas da Universalização para avançar nessas
metas, que temos certeza, pela previsão a partir do
processo iniciado em 2008, rapidamente vai atender
a ampla maioria dos Municípios brasileiros.
Devemos avançar também e por que não usar
redes de ﬁbra ótica, já existentes no Brasil e que não
estão sendo utilizadas?
E diz mais: por que não fazer parcerias com os
Municípios, como forma de se modernizar e de se
criarem as chamadas cidades digitais?
E por que não fomentar a Anatel a ir além de adotar medidas necessárias ao excelente atendimento do
interesse público, mas também cobrar maior qualidade
por parte das operadoras?
Diz mais: um passo foi dado, sim, no dia 30 de
junho. O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
que foi Deputado Federal conosco e foi Ministro do
Planejamento, anunciou um acordo com as operadoras Oi e Telefônica, que possuem redes ﬁxa e móvel,
para que essas empresas ofereçam banda larga, garantindo, 1 megabit por segundo, a R$35,00 por mês,
no âmbito do Plano Nacional da Banda Larga. É um
avanço, porque baixaria para R$35,00 reais por mês,
possibilitando que esse número suba para cinco megabits por segundo em 2004.
A Presidenta Dilma cobrou da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) a aprovação, até 31 de
outubro, dos regulamentos que vão garantir maiores ve-
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locidades ao usuário de telefonia ﬁxa e móvel. A Presidente quer que as operadoras assumam a obrigação de
garantir, no mínimo, 40% da velocidade contratada e 70%
de velocidade média até 2014, como apontávamos antes.
Diante do exposto, tenho certeza, Senador Mozarildo – e aí vou para o ﬁnal – de que o Estado vai
pensar com mais carinho sobre a importância da modernização e que investimentos para o futuro digital
têm que ser crescentes. Queremos para o nosso povo
uma Internet gratuita e de ótima qualidade. E esses
foram todos os argumentos que aqui falei, de forma rápida, porque é longo o pronunciamento, e fui tentando
resumir, Sr. Presidente. E entendemos que é possível
alcançarmos esse objetivo.
Para encerrar, Sr. Presidente, este pronunciamento, não vou ler, mas quero muito deixar registrada, nos
Anais da Casa, uma música do nosso amigo Gilberto
Gil, “Pela Internet”, em que ele fala da importância deste
momento, fala do site, faz uma homenagem às páginas, fala de uma jangada, de “um barco que veleja.../
Que veleje nesse informar/ Que aproveite a vazante
da infomaré/ Que leve [...] [a todos o nosso] orixá”.
Apenas resumi. Fala de disquete, fala de um
micro. Enﬁm, ele conseguiu, nessa poesia, falar da
importância da Internet, da banda larga, de todos os
instrumentos de alcance das redes sociais, como forma
de fazer com que nosso povo avance cada vez mais.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a tolerância e
digo que nosso pronunciamento hoje, no encerramento,
foi na linha daquilo que acredito que é possível: assegurarmos a banda larga, democracia total via Internet,
gratuitamente a todo povo brasileiro.
Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
Se V. Exª me permitir, gostaria de assumir a Presidência para ouvir o pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Paim, é uma honra ser sucedido por V.
Exª, aqui, na Presidência da Mesa. Quero cumprimentá-lo pelos sempre brilhantes pronunciamentos que faz.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra neste momento ao Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Roraima, que presidiu,
como sempre, com muita competência, esta sessão
das 9 horas até as 11 horas e 4 minutos.
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V. Exª dispõe do tempo que for necessário para
o seu pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Paulo Paim, que preside a sessão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores telespectadores da
TV Senado, senhores ouvintes da TV Senado, quero
me dirigir hoje, Senador Paim, é lógico, a todo Brasil,
mas muito especialmente ao meu Estado e mais especiﬁcamente à capital do Estado, a cidade de Boa Vista,
onde nasci, onde nasceram minha esposa, meus três
ﬁlhos e da qual tenho muita honra de ser ﬁlho.
Hoje, Boa Vista completa 121 anos na condição
de Município. Já ﬁz da Presidência, mas quero repetir,
no início do meu pronunciamento, um cumprimento
especial ao meu conterrâneo e também boavistense
Ubirajara Reis Rodrigues, que foi eleito na 1ª Câmara de Vereadores do então território de Roraima, em
1969. Como disse, amanhã, ele também completa
anos, aniversaria, juntamente, coincidentemente, com
o aniversário de Boa Vista, que amanhã completa 121
anos como cidade, como Município.
Quero cumprimentar também aqui nossa conterrânea Zilá Neves, uma das secretárias da nossa
Mesa, que é roraimense e boavistense. Muitas vezes,
Senador Paim, quando vou a um evento fora do meu
Estado e até no meu Estado, as pessoas perguntam:
“De onde você é?” Eu digo: “Sou de Roraima e de Boa
Vista”. Nasci lá e tive oportunidade realmente de cursar,
àquela época, o equivalente ao Ensino Fundamental,
porque era só o que havia lá. Não havia Ensino Médio.
Então, tive que sair. Estudei o 1º ano em Fortaleza,
depois fui para Manaus. Concluí o então 2º grau, hoje
Ensino Médio, em Belém.
Formei-me em Medicina e voltei para a minha terra, onde trabalhei durante 14 anos, como médico, até
quando decidi, ainda na época do território, entrar para
a política, fazer uma opção entre cuidar das pessoas,
dos pacientes e cuidar de um grande doente social que,
no meu entender, era o meu Estado, aquela ﬁgura de
território federal em que os governadores eram nomeados, bem como os prefeitos de Boa Vista. Isso realmente era uma ﬁgura não democrática. O povo ﬁcava à
margem da escolha do governador, do prefeito, embora,
obviamente, quem foi prefeito àquela época não tenha
nenhuma culpa disso. Era o modelo que existia. Meu
pai foi prefeito nessa situação duas vezes. O bisavô e
o avô da minha esposa foram prefeitos também de Boa
Vista, na época em que prefeito era nomeado.
E eu me elegi Deputado justamente com a intenção nº 1, entre outras bandeiras, de transformar Ro-
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raima de território para Estado, porque entendi que,
naquele modelo, nós éramos cidadãos e cidadãs de
terceira categoria. Nós tínhamos na Câmara a metade
da representação dos Estados. Isso quando já havia
avançado, porque inicialmente era um só Deputado que
representava o território de Roraima. Não tínhamos representação no Senado, pois o território federal – até
então, não havia nenhuma norma nova – era uma espécie de Distrito Federal. Hoje o Distrito Federal elege
Governador, Senadores, Deputados Federais, também
fruto da mudança que só foi conseguida na época da
Constituinte, quando também eu havia sido já reeleito
Deputado Federal e Constituinte.
Mas quero hoje me dirigir ao meu querido povo
de Boa Vista, às pessoas, às crianças, aos jovens, aos
homens e às mulheres daquela terra, ou que nasceram
lá, ou que a adotaram como sua terra, como é o caso
do meu pai. Meu pai foi do Ceará para lá em 1943, antes, portanto, de Roraima ser Território Federal, quando
ainda era Município do Amazonas. Quando Boa Vista
foi criada, em 1890, éramos um Município do Estado
do Amazonas. E sempre dou o exemplo de como as
redivisões territoriais são importantes para o País e
para as pessoas que vivem naquelas regiões remotas.
Em 1943, Getúlio Vargas teve a visão de estadista de criar os Territórios Federais nas fronteiras para,
não só desenvolvê-las, que era o objetivo número um,
mas ocupá-las e, realmente, dar àquelas pessoas uma
situação melhor do que quando Municípios fronteiriços.
Falo isso porque, como Presidente da Subcomissão
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, tenho
estudado muito esta questão de como os Municípios
em faixa de fronteira são abandonados, até em Estados desenvolvidos como o Pará. A fronteira do Pará
com o Suriname e com a Guiana realmente é completamente despovoada, completamente desguarnecida,
e é lamentável que isso ainda ocorra hoje.
Mas, voltando à minha querida Boa Vista, eu
quero ler, Sr. Presidente, uma parte do histórico da
minha cidade.
Boa Vista foi o primeiro povoado caracteristicamente urbano de Roraima.
No século XIX, quando inúmeras fazendas estabeleceram-se ao longo dos rios que compõem a bacia
do rio Branco, teve início a formação de um pequeno
povoado que se chamou Freguesia de Nossa Senhora do Carmo.
Em 09 de julho de 1890, por meio do Decreto
Estadual nº 49, do Estado do Amazonas, a Freguesia
de Nossa Senhora do Carmo foi elevada à categoria
de Município, denominado Boa Vista do Rio Branco –
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portanto, ainda pertencíamos ao Estado do Amazonas;
passamos a Município em 1890 –, decreto assinado
pelo Governador do Amazonas, Augusto Ximeno de
Villeroy – embora se pronuncie “vilerroá”, porque francesa, lá dizemos “vilerroi”, inclusive tem uma avenida
importante com este nome. Então, a instalação do Município foi feita, em nome do Governador, pelo Capitão
Fábio Barreto Leite, em 25 de julho do mesmo ano.
O primeiro Prefeito de Boa Vista foi o Coronel João
Capistrano da Silva Mota, bisavô da minha esposa.
Os primeiros vereadores, denominados de intendentes na época do Município do Amazonas, foram José
Francisco Coelho e José Gonzaga de Souza Junior.
Na década de 30, uma fazenda do Império, que
deu origem a um pequeno núcleo populacional formado
nas terras ao seu redor, passou a chamar-se Boa Vista
– portanto, em 1930 – e deu nome deﬁnitivo ao lugar.
Pelo Decreto nº 5.812, de 13 de dezembro de
1943, o Município de Boa Vista se desmembrou do Estado do Amazonas e passou a ser o Território Federal
do Rio Branco. À época esse era o nome que, depois,
foi mudado para Roraima, para não se fazer confusão
entre Rio Branco Território Federal e Rio Branco capital do Estado do Acre. E hoje se confunde Roraima
com Rondônia, porque realmente a nossa Amazônia
é muito pouco conhecida dos brasileiros.
Esse decreto, como eu já disse, foi assinado pelo
então Presidente Getúlio Vargas, com muita honra o
fundador do partido a que hoje pertenço, o PTB.
O primeiro governador foi o Capitão Ene Garcez
dos Reis. A cidade tornou-se capital do Território Federal em 1944, quando foi instalado o território federal
criado no ano anterior.
Em 1962, houve a mudança do nome do território
para Roraima, como eu já disse, pela Lei nº 4.182, de
13 de dezembro, aprovada pelo Congresso Nacional,
que alterou o nome para Território Federal de Roraima.
Nessa condição de Território Federal, Senador
Paim, nós vivemos 45 anos. Como eu disse, era um
modelo que não dava para entender, não dava para
aceitar, porque era uma escolha do ministro que o mais
próximo se chamava Ministro do Interior, inicialmente
uma escolha política. Os governadores eram nomeados
por um critério político. E foi escolhido, para indicar os
governadores de Roraima, um Senador do Maranhão,
Vitorino Freire. Ele indicava os governadores e o Presidente nomeava-os.
No regime militar, esse critério mudou: passou a
ser uma questão mais ou menos geopolítica entre as
três Forças Armadas. Para Rondônia, quem indicava
os governadores era o Exército; para o Amapá, a Ma-
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rinha, talvez porque, dos três Territórios, é o único que
tem mar, que está no litoral. E Roraima, talvez por ser
no extremo norte e ter como único acesso o avião, ﬁcou com a Aeronáutica.
Durante todo o regime militar, os governadores
eram nomeados por esse critério. Eram militares brilhantes que recebiam, como eles mesmos diziam, a
missão de governar um território. Então, éramos uma
espécie de departamento.
Por isso, Senador Paim, como eu disse, eu lutei.
Como Deputado Federal, apresentei um projeto que
não logrou êxito, porque ﬁcou adormecido na burocracia
do Parlamento. Na Constituinte, tivemos um movimento
forte dos Deputados de Roraima – que, na época, éramos eu, o Brigadeiro Ottomar, que foi Governador do
Estado por várias vezes, Deputado Federal à época, e
a esposa dele, a Deputada Federal Marluce Pinto – e
também do Deputado Chagas Duarte, ﬁlho do Prefeito
de Boa Vista Aquilino da Mota Duarte.
A capital está localizada à margem direita do rio
Branco. O clima é quente e úmido, com duas estações
climáticas bem deﬁnidas: a estação das chuvas, de abril
a setembro – neste ano, tivemos uma temporada de
chuvas muito forte, ao ponto de, só há 35 anos, ter-se
visto uma enchente tamanha, não só em Boa Vista,
na capital, mas também em todos os municípios do
Estado –, e o verão, que é o período que não chove
e que chamamos de verão, vai de outubro a março.
A temperatura varia de 20º a 38º, sendo a média em
torno de 27ºC.
A arquitetura das áreas mais antigas, próximas
ao rio, realça o estilo da virada do século XIX para o
século XX: o neoclássico, que tentou reerguer, com
certo romantismo, as formas romanas e gregas da
Antiguidade. Os traços neoclássicos podem ser facilmente identiﬁcados nos contornos umbrais da cidade.
A cidade é plana. Aqui, é interessante. Quem não
conhece a Amazônia tem a ideia de que a Amazônia
é só ﬂoresta, como se todo o bioma da Amazônia fosse só ﬂoresta. Lá, onde está situada a capital, Boa
Vista, é uma região que chamamos de lavrados, que
equivale, mais ou menos, Senador Paim, aos pampas
do Rio Grande do Sul com um pouco do cerrado do
Centro-Oeste. A região nem é tão descampada quanto
os pampas, nem tem tantas árvores quanto o cerrado
aqui. Nós chamamos lá de lavrado, e Boa Vista ﬁca
plantada justamente no meio dessa área, que não tem
ﬂoresta nenhuma.
As avenidas largas convergem para o centro, em
um leque urbano planejado pelo engenheiro civil Darcy
Aleixo Derenusson que lembra a antiga Paris.
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Realmente, Boa vista é uma das poucas cidades
planejadas neste País, tirando Brasília, Belo Horizonte
e talvez umas poucas. Temos Boa Vista, lá no extremo
Norte, Senador Eurípedes, planejada. E todo mundo
que chega lá – inclusive o Senador Eurípedes teve a
oportunidade de ir lá – admira-se justamente do descampado, da cidade plana e bem planejada. Pena que,
nos últimos anos, como em todas as cidades do Brasil,
a explosão populacional, considerado o tamanho de
Boa Vista, mudou esse planejamento inicial.
Boa Vista está a uma altitude de 90 metros acima do nível do mar, e a 2°49’17” de latitude norte e
60°39’50” de longitude ocidental. E possui uma área
de aproximadamente 5.711Km². Quanto ao fuso horário, Boa Vista está a uma hora a menos do que o
horário de Brasília.
Está situada no Hemisfério Norte, é bom que se
frise aqui. Fala-se muito em extremo norte e se diz
sempre “do Oiapoque ao Chuí”, porque antes a nossa
geograﬁa registrava como ponto extremo o Oiapoque.
Mas não é, Senador Paim: é o monte Caburaí. Isso foi
cientiﬁcamente comprovado, geográﬁca e geodesicamente falando, há 13 anos. Mas, ainda hoje, nós vemos
grandes emissoras de televisão falando “do Oiapoque
ao Chuí”, um erro geográﬁco que não ensina a nossa
geração atual e não chama a atenção das gerações
do meu tempo para o fato de que a geograﬁa está corrigida pelos métodos modernos. Comprovadamente,
o ponto extremo norte é lá em Roraima. E Boa Vista
é a capital que está acima do Equador; portanto, no
Hemisfério Norte.
É muito importante que nós tenhamos essa visão, que o Brasil tenha essa visão de que, realmente,
a capital do Brasil acima do Equador é Boa Vista. Nós
estamos, portanto, no Hemisfério Norte, com uma realidade completamente diferente, do ponto de vista
climatológico e de bioma, da de muitas cidades da
própria Amazônia.
Repito: o normal é chegarmos, por exemplo, a cidades importantes como Belém, Manaus, Rio Branco,
que estão situadas no meio da ﬂoresta; ao redor delas
só há ﬂorestas. Não é o caso de Boa Vista.
Então, quero aqui, Senador Paim, deixar, além
deste material que li, outra publicação que tem roteiros
do Brasil – Roteiro: Monte Roraima. E outra coisa: o Estado, o Território, digamos assim, apoderou-se do nome
do monte Roraima, um dos pontos extremos do Brasil
que faz fronteira com a Venezuela e com a Guiana.
Aqui há, então, todos os dados que quero deixar
nos Anais do Senado, para que aqueles que se interessam em pesquisar possam ter o registro histórico
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dessa realidade. Assim como o material que li peço
seja transcrito, na íntegra, como parte do meu pronunciamento, também a relação dos prefeitos, desde
a época do Amazonas, quando foi criado em 1890,
até os dias atuais.
Quero frisar, só para ilustrar, que tivemos 62 prefeitos durante a fase de Município do Estado do Amazonas e Território Federal, e tivemos nove prefeitos
eleitos a partir da criação do Estado. Por exemplo, o
Sr. José Maria Carneiro, que assumiu em outubro de
1988 – coincidentemente no mês em que foi promulgada a Constituição –, era o Presidente da Câmara
de Vereadores, que assumiu em virtude da cassação
do titular Sílvio Leite.
De lá para cá, então tivemos prefeitos eleitos e
hoje estamos com o Prefeito Iradilson Sampaio, que
assumiu a metade do mandato, em um primeiro momento, e foi reeleito em 2008, o qual está fazendo uma
gestão muito importante. Também vou pedir que seja
anexada ao meu pronunciamento uma lista com todas
as obras importantes que tem feito o Prefeito Iradilson,
apesar de ter recebido, como gostava muito de dizer
o Presidente Lula, uma herança maldita da sua antecessora. Sou testemunha disso, porque a gente coloca
emenda para o Município e tem diﬁculdade de liberá-la porque o Município está inadimplente, por causa de
um convênio anterior ao mandato do atual Prefeito, e
não pode liberá-la.
Então, muita gente não está atenta a isso. E eu
quero chamar a atenção para que, no dia de amanhã,
quando Boa Vista completa 121 anos, o atual Prefeito
está pagando o pato por uma administração anterior
malfeita. Ele, inclusive, se fosse uma pessoa mais rígida,
já teria entrado na Justiça contra todos esses convênios
cujas obras não foram realizadas adequadamente e que
são objeto, inclusive, de investigação e até de condenação pelo Tribunal de Contas da União.
Então, quero encerrar minhas palavras, Senador
Paim, reiterando o pedido que ﬁz de transcrição das
matérias e também me dirigindo a todo o povo de Boa
Vista, dando um abraço, parabenizando-o por esse
dia de amanhã, dia 9, quando o Município completará
121 anos; e dizer que temos de nos orgulhar muito de
sermos cidadãos e cidadãs de Boa Vista, a capital do
extremo Norte do País.
Muito obrigado, Senador Paim.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti
que, como sempre, defende o interesse do seu Estado,
do povo de Roraima e, naturalmente, de todo o povo
brasileiro. Mozarildo, é um dos principais Líderes do
PTB, Partido do meu amigo e colega, Senador Zambiasi, que continua sendo Senador. Ele não está no
Senado, mas está lá no seu Estado fazendo um trabalho social, comprometido e, inclusive, contribuindo
para dar sustentação ao Governo do Tarso e da Dilma,
que é um trabalho que ele faz muito bem. Então, V. Exª
e ele estão dando uma grande parcela de contribuição
para o fortalecimento da democracia e para o bem, eu
diria, de todo o povo brasileiro.
Parabéns, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Ataídes Oliveira,
Mário Couto, Cyro Miranda e a Srª Senadora Maria do
Carmo Alves enviaram discursos à Mesa, que serão
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado
com o art. 210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para
fazer o registro da entrevista com o ﬁlósofo, Denis Lerrer Rosenﬁeld, intitulada, “O estado não pode tudo”,
publicada pela revista Veja, em sua edição de 11 de
maio de 2011.
Segundo o ﬁlósofo Denis Lerrer Rosenﬁeld, que
é uma das vozes mais potentes em defesa da liberdade individual, a intromissão do governo na vida privada é uma afronta aos brasileiros e uma ameaça à
democracia.
Sr Presidente, requeiro que a entrevista acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
“O ESTADO NÃO PODE TUDO”.
Entrevista Denis Lerrer Rosenﬁeld
Gabriella Carelli – Veja – 9-5-2011
Esta reportagem está na revista Veja:
Uma das vozes mais potentes em defesa da liberdade individual, o ﬁlósofo diz que a intromissão do
governo na vida privada é uma afronta aos brasileiros
e uma ameaça à democracia.
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Poucos intelectuais se dedicam com tanto aﬁnco à defesa da liberdade individual quanto o ﬁlósofo
gaúcho Denis Lerrer Rosenﬁeld, de 60 anos. Também
se contam nos dedos os que conseguem reverberar
suas ideias de forma tão contundente. Professor da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado pela Universidade de Paris, e autor de quinze
livros, Rosenﬁeld alcançou o grande público com suas
colunas quinzenais nos jornais O Globo e O Estado
de S. Paulo, nas quais mantém feroz vigilância sobre
os impulsos autoritários do governo. Nos últimos tempos, o ﬁlósofo direcionou sua verve ácida contra a interferência cada vez mais frequente do estado na vida
pessoal dos cidadãos por meio de decisões de órgãos
governamentais – como a recente tentativa da Anvisa
de proibir a venda de remédios para emagrecer. “Essas medidas arbitrárias mostram como o PT, apesar
de estar amadurecendo como partido, ainda atrai esquizofrênicos com mentalidade retrógrada e perigosa
para a sociedade”, diz. De Porto Alegre, ele concedeu
a seguinte entrevista a Veja.
Por que o senhor considera o excesso de atos
regulatórios por parte do governo uma afronta ao cidadão e ao país? Por duas razões. Primeiro, porque atos
desse tipo maculam a essência do indivíduo. Considero
uma agressão abster uma pessoa de seu livre arbítrio,
de sua capacidade de decisão, de sua individualidade,
seja no que diz respeito ao uso de medicamentos, ao
fumo ou ao consumo de comidas gordurosas. Essa
decisão pertence à subjetividade, à alma de cada um.
O ﬁlósofo inglês John Locke, no século XVII, já dizia
que nenhuma pessoa pode ser forçada a ser rica ou
saudável contra a sua vontade. Os homens devem ser
entregues à própria consciência. Segundo, porque, ao
tentar disciplinar a vida dos cidadãos, o governo começa a impor a sua noção de bem. Se alguém decide
fumar ou beber, isso um problema exclusivamente dessa pessoa, não é um problema do estado. Quando o
estado se apodera do monopólio da virtude, inicia um
ﬂerte inadmissível com o autoritarismo, danoso para
qualquer sociedade.
Muitos brasileiros aprovam medidas governamentais como a restrição ao fumo em locais fechados. A
que se deve isso? Acredito que os brasileiros têm muito pouca consciência sobre o que está acontecendo.
Vistos de forma isolada, os atos regulatórios parecem
inofensivos. Quem não fuma agradece a resolução
que proíbe totalmente o cigarro em locais fechados,
pois se livra da fumaça incômoda da mesa vizinha
num restaurante. O problema é que, por trás dessa
onda politicamente correta, há uma intenção velada
de impor um padrão de conduta às pessoas. No ano
passado houve dezenas de resoluções da Anvisa com
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o espírito de faça isso, não faça aquilo. Esse órgão se
tornou o caso exemplar nesse aspecto. Ele se autoconsagrou o grande tutor do cidadão brasileiro, aquele
que sabe tudo e a quem devemos obediência cega. A
intromissão da Anvisa na vida dos brasileiros é coisa
de esquizofrênicos.
O que o senhor quer dizer com esquizofrênicos?
Boa parte da administração petista está impregnada
de ranço ideológico ultrapassado, mas nenhum órgão
do governo se iguala à Anvisa. Posso dizer com quase
absoluta certeza que seus funcionários vão muito além
do que o partido e o governo querem no que diz respeito às liberdades individuais. Na verdade, a Anvisa
é o exemplo máximo do que o PT atrai de pior: gente
com mentalidade do século passado. O PT caminha
para se ﬁrmar corno um partido social-democrata. Aos
poucos, está abandonando as ideias de revolução.
Arrisco dizer que o PT está amadurecendo, mas tem
vergonha de virar gente grande e abandonar os rompantes adolescentes. Isso causa a esquizofrenia que
há no partido e nos órgãos estatais.
A intromissão do estado se dá apenas na área da
saúde? De jeito nenhum. Nos últimos anos, o governo se intrometeu em quase tudo. Recentemente, quis
policiar um pretenso consumismo infantil e chegou ao
cúmulo de discutir a tal Lei da Palmada, que pretende disciplinar a relação entre pais e ﬁlhos. Trata-se de
uma intromissão descarada na vida familiar. É o que
chamo de sequestro das liberdades. Quem ainda não
condena o governo por todo esse excesso de regulamentações, decretos, normas e leis que dizem respeito
à vida de cada um não percebeu que sua liberdade de
escolha está ameaçada.
Como se identiﬁca essa ameaça? Um critério
para medir o grau de liberdade de uma sociedade é o
exercício da liberdade de escolha pelos seus cidadãos.
Nas sociedades desenvolvidas economicamente e onde
existe justiça social há o que chamo de consolidação
das liberdades: liberdade de ir e vir, de pensamento
e expressão, de imprensa e religiosa. Essas sociedades foram erguidas e mantidas a partir dos direitos de
propriedade dos direitos individuais e do livre-arbítrio.
Todas as sociedades que desrespeitaram as liberdades
resultaram nas democracias totalitárias, nas quais as
leis aprovadas pelos representantes do povo pesam
menos do que as decisões do Executivo. Na Venezuela,
Hugo Chávez só legisla por decretos. Ali é uma democracia? A única liberdade que o povo tem é o direito
ao voto. Mas só o voto não garante uma democracia.
Ainda estamos longe de virar uma Venezuela…
Sim, o Brasil ainda está longe de ser uma Venezuela
ou uma Bolívia. Há muita arbitrariedade por trás desse
manto de moralização, mas o Legislativo e o Judiciário
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continuam a exercer suas funções. É preciso, no entanto, perceber que o processo regulatório em curso
no Brasil já atinge vários setores da administração. Na
imensa maioria dos casos, a legislação que cerceia a
liberdade de escolha do cidadão não passa pelo legislador eleito pelo povo. Nossos deputados e senadores
estão sendo, aos poucos, usurpados de sua função de
legislar. Eles estão se tornando servos de uma legislação administrativa, criada por órgãos estatais e não
via projeto de lei. Também é preciso prestar atenção
às afrontas cada vez mais recorrentes à liberdade de
imprensa. A Anvisa tentou proibir a publicidade de cigarro, de bebida e de alimentos. Parece inofensivo,
mas sem publicidade a imprensa se toma dependente
do governo, o que compromete a liberdade de expressão. Isso sem falar no direito de propriedade, cada vez
mais fragilizado.
O senhor está se referindo às desapropriações
relacionadas com os sem-terra? A esse e a outros
disparates. No Brasil, existe uma violação sistemática
ao direito de propriedade. O direito de propriedade é
o fundamento de toda sociedade civilizada, a garantia
dos contratos sociais e a base da liberdade individual.
Mas no Brasil o direito à propriedade é relativizado pela
função social, pela função indígena, pela função racial
e pela função ambiental da terra. O que acontece é um
descalabro. Um exemplo trágico é a proliferação dos
tais quilombolas pelo país. Isso não tem mais limite.
Por um decreto de 2003, basta uma pessoa se declarar negra e se autoatribuir uma terra para conseguir
a desapropriação da área. Até uma escola de samba
pode se denominar quilombola e ganhar o direito sobre
uma propriedade, não importa se ela está localizada
no interior da Bahia ou na Lagoa Rodrigo de Freitas,
no Rio de Janeiro. A palavra quilombo ganhou outro
signiﬁcado com o único intuito de tirar a terra de seu
dono para atender aos interesses de movimentos sociais esquerdistas. Houve o uso político da palavra.
Existe um ponto de equilíbrio, uma medida certa para delimitar a intervenção do estado na vida do
cidadão? Imagine que estamos dentro de um jogo.
Cabe ao governo respeitar as regras, sem inventar novas condições à medida que o jogo avança. O estado
deve preservar as regras e deixar as pessoas jogarem.
Deve agir como um juiz. Não cabe ao estado tirar de
uns para dar aos outros, por exemplo. A desigualdade
faz parte do processo de organização social. O estado
deve dar as mesmas condições para todos sobressaírem e, assim, conquistarem o seu espaço.
Qual o limite do estado no que diz respeito às
leis? O estado deve zelar para que as leis obedeçam
a critérios de universalidade e não desrespeitem os direitos individuais. Leis justas são as que não estão res-
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tritas a costumes locais nem privilegiam determinados
grupos. Há uma diferença entre eticidade e moralidade
que deve ser levada em conta em toda essa discussão.
A moralidade é do domínio da liberdade subjetiva, da
consciência do indivíduo. Do ponto de vista moral, é
quase impossível duas pessoas dividirem a mesma
opinião sobre o que consideram “bem” ou “mal” para
si mesmas. O fator ético é a liberdade dos indivíduos
concretizada por meio das instituições. A legislação
deve se embasar no conceito de ético, no que é universalmente aceito como bem ou mal.
Em seu último livro, o senhor escreve que a crise
econômica dos últimos anos teve repercussões ideológicas e políticas. Quais são elas? Alguns setores
atrasados da sociedade brasileira interpretaram a crise
econômica como o ﬁm do capitalismo. Trata-se de uma
conclusão equivocada. As crises do capitalismo fazem
parte de seu processo de renovação, são periódicas.
Essa interpretação abriu espaço para vozes discordantes de uma economia de mercado e do direito de
propriedade. Chegamos ao cúmulo de escutar críticas
que propunham uma separação entre capitalismo e democracia. Para quem não sabe, a democracia moderna é um regime político que envolve relações sociais
e econômicas baseadas no direito de propriedade. A
liberdade de escolha não se resume ao processo de
eleger um presidente. Também se refere à escolha de
bens materiais, de consumo, de compra e venda de
um imóvel, incluindo o livre exercício de pensamento.
Não se podem dissociar o capitalismo, a propriedade,
a livre escolha e o estado democrático. É impossível
achar na história uma sociedade livre que tenha sobrevivido à abolição do direito de propriedade. O direito de
propriedade é um poderoso estímulo à coesão social
e não pode ser relativizado.
Como o direito de propriedade estimula a coesão
social? Se mais de 60% de uma população é dona de
seus imóveis, essas pessoas podem se unir com força
contra qualquer ameaça à propriedade. Se menos de
30% forem proprietários, abre-se espaço para a aplicação de ideologias que comprometem esse direito.
O excesso regulatório no Brasil é resultante de
um processo histórico e cultural ou está relacionado ao
governo petista? O lado cultural é muito forte. No Brasil,
sempre houve uma pressão da população para que o
governo equacione problemas que não são estatais.
Muitas medidas do governo Lula já eram adotadas pelo
seu antecessor. O que Lula fez foi radicalizar processos já existentes no governo de Fernando Henrique
Cardoso, que também era simpático aos movimentos
sociais. Em seu segundo mandato, Lula se excedeu.
O presidente deu muito poder a esses movimentos e
limitou cada vez mais os direitos de propriedade. Foi
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exorbitante. Lula abriu a porteira. O mesmo aconteceu
com relação à imprensa. No governo anterior, as tentativas de cercear a liberdade de expressão ultrapassaram o limite do aceitável.
O senhor diz que a situação é preocupante, mas
diﬁcilmente o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Por
quê? No Brasil, o processo notório de enfraquecimento
do direito de propriedade por meio da desapropriação
de terras está sendo combalido por uma reação da sociedade contra os movimentos de orientação esquerdista, como o MST e a Comissão Pastoral da Terra. A
sociedade brasileira é muito complexa, e parte dela,
uma minoria, ainda, está se insurgindo contra isso. O
Judiciário tem sido acionado e os meios de comunicação vêm se manifestando com veemência contra muitas
arbitrariedades. Esse é o primeiro motivo. O segundo
diz respeito ao estágio de desenvolvimento do país.
O senhor foi de esquerda e trabalhou para o PT.
Como se deﬁne hoje politicamente? Sou liberal, mas
aceito práticas da social-democracia em situações de
miséria extrema. Tanto é que sou a favor do programa
Bolsa Família, desde que se crie igualdade de oportunidades para que todos os brasileiros possam prover
seu próprio sustento. Não vejo problema nenhum em
ser chamado de direitista. Se direita no Brasil signiﬁca
a defesa da liberdade pessoal, do estado e do direito
de propriedade, sou de direita, sim, com muito orgulho.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PSDB – TO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da entrevista com o Senador Aécio
Neves, intitulada: “Paramos de olhar o umbigo ou perdemos o bonde”, publicada pelo jornal O Globo, de
05 de junho de 2011.
Segundo o senador Aécio Neves, está na hora
de os tucanos pararem de olhar para o próprio umbigo
e de brigar internamente para não perderem o bonde
da história. O senador defende que o partido amplie
seu leque de aliança junto a partidos hoje governistas, como o PSB e setores do PMDB, sem perder de
vista, porém, que seu adversário principal é e continuará sendo o PT.
Sr. Presidente, requeiro que entrevista acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ATAÍDES DE OLIVEIRA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

84

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

‘PARAMOS DE OLHAR O UMBIGO
OU PERDEMOS O BONDE DA HISTÓRIA’
O Globo – 5-6-2011
Entrevista : Aécio Neves
Senador defende que PSDB amplie leque de
alianças e que não antecipe candidato; ele aponta
contradições de adversários
Usando toda a mineirice que deixou de lado durante o embate travado na semana retrasada com o
ex-governador José Serra pelo comando do PSDB, o
senador Aécio Neves (MG) hesita em cantar vitória.
Diz que está na hora de os tucanos pararem de olhar
para o próprio umbigo e de brigar internamente para
não perderem o bonde da História. Para começar,
defende que o partido amplie seu leque de alianças
junto a partidos hoje governistas, como o PSB e setores do PMDB, sem perder de vista, porém, que seu
adversário principal é e continuará sendo o PT. Mesmo admitindo que não fará uma oposição como a que
os petistas ﬁzeram contra o PSDB, Aécio mostra a
língua aﬁada ao apontar as contradições de seus adversários, como o recente anúncio das privatizações
de aeroportos. Identiﬁcado hoje como um dos nomes
fortes para a disputa presidencial de 2014, Aécio não
quer ainda assumir abertamente sua condição de pré-candidato à sucessão da presidente Dilma Rousseff.
E resiste também a mudar seu estilo “bon vivant”, que
o levou recentemente a ter a carteira de habilitação
suspensa, após se recusar a fazer o teste do bafômetro numa blitz no Rio.
Adriana Vasconcelos
O senhor se sente vitorioso na disputa travada
com o ex-governador José Serra antes da convenção
do PSDB?
AÉCIO NEVES: De forma alguma. O PSDB é que
saiu vitorioso. Há uma tendência de se achar que vivo
em conﬂito permanente com Serra. Nós somos parceiros de um grande projeto de Brasil. O que prevaleceu
foi a seguinte compreensão: ou nós paramos de olhar
para os nossos umbigos e passamos a compreender
o Brasil com as mudanças que vêm ocorrendo ou perderemos o bonde da História.
Quando os tucanos vão escolher seu candidato
para 2014?
AÉCIO: É um equívoco grande antecipar essa
discussão. Para chegar em 2014, como uma alternativa
viável, temos de passar por 2011, que é o momento da
nossa reorganização interna e do resgate das nossas
bandeiras. E, em 2012, temos de disputar com força
as eleições municipais.
Dizem que a ﬁla no PSDB andou e que agora é
sua vez. Concorda?
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AÉCIO: Seria um grande equívoco partidário e,
no meu caso, pessoal anteciparmos essa decisão. O
PSDB tem quadros que vão ser analisados no momento certo. Incluo, além do Serra, os governadores
Geraldo Alckmin, Beto Richa, Marconi Perillo. Ficou
claro nesta convenção que o candidato do PSDB será
aquele que tiver as melhores condições de interpretar
esse sentimento difuso da sociedade, agregar outras
forças políticas.
Seus aliados elogiam sua capacidade de aglutinação de forças de fora da oposição, mas alguns se
preocupam com seu estilo “bon-vivant”. Abriria mão
disso para chegar ao poder?
AÉCIO: Eu sou um homem do meu tempo e optei
desde o início de minha trajetória pública em não adotar a hipocrisia daqueles que têm duas vidas: uma que
é real e outra para oferecer à opinião pública. Como
qualquer ser humano, cometo erros e acertos. Mas
jamais transigi no essencial: na correção e seriedade
de minha vida pública.
Em 2010, o PSDB evitou as prévias, e o racha
ocorreu mesmo assim. Isso pode se repetir?
AÉCIO: Sempre defendi e continuo defendendo
as prévias. Além de democratizarem as indicações
dos candidatos, servem para mobilizar o partido. Se
tivermos mais de um postulante, as prévias devem ser
assimiladas com naturalidade.
Que alianças o PSDB priorizará nas próximas
eleições?
AÉCIO: Nossas alianças preferenciais serão com
PPS e DEM, mas, sabendo que lá adiante o grande
adversário é o PT, será muito natural que o PSDB
construa alianças com partidos que hoje estão na base
de sustentação do governo do PT, como PSB e com
parcelas do PMDB.
O PSDB deve investir mesmo na nova classe média como sugeriu o ex-presidente Fernando Henrique?
AÉCIO: Há hoje uma movimentação de classe
que precisa ser compreendida por nós com agilidade e
rapidez. Na minha avaliação, o PSDB é hoje o partido
da modernidade, enquanto o PT se caracteriza como
o partido do atraso, do patrimonialismo e do aparelhamento da máquina pública. Isso dá espaço para que
o PSDB seja intérprete dessa nova classe média, crítica em relação à ineﬁciência e refratária aos desvios
éticos do governo.
Como fazer isso?
AÉCIO: Vamos entrar fortemente nas mídias sociais, dialogar com setores não organizados da sociedade, porque é aí que está a oposição real do Brasil
hoje. O partidos políticos não têm sido mais os representantes do sentimento de indignação ou de frustração das pessoas.
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O senhor concorda que o PSDB deva fazer uma
oposição mais dura ao governo do PT?
AÉCIO: Jamais faremos a oposição que o PT fez
em relação ao nosso governo. Vamos cobrar, apontar
a ineﬁciência, o aparelhamento da máquina pública e
os desvios éticos, mas devemos também apontar caminhos e alternativas ao que está aí.
Qual sua avaliação do governo da presidente
Dilma e da crise Palocci?
AÉCIO: O governo construiu base ampla não em
torno de um projeto de país, mas em torno da distribuição de espaços. Assim, no primeiro momento de
fragilidade do governo, como o atual, a pressão da
base cresce.
Que bandeiras o PSDB pretende levantar?
AÉCIO: Nós precisamos resgatar a federação.
Grande parte das crises que estamos vivendo deve-se exatamente à concentração de poder ﬁnanceiro e
político do governo federal.
Na última semana, a oposição aprovou a convocação de Palocci na Câmara e derrubou duas MPs
no Senado. É o primeiro sinal de reação da minoria?
AÉCIO: Estamos reorganizando nossa tropa e
demos demonstração da nossa capacidade de mobilização e de articulação.
Com viu a interferência do ex-presidente Lula na
articulação do governo Dilma?
AÉCIO: Todos sabem das relações pessoais que
tenho com o presidente Lula. Mas vou ser sincero: acho
que a forma como o Lula participou talvez tenha trazido mais danos à presidente Dilma do que o próprio
episódio envolvendo Palocci.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srsªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento,
para fazer o registro das matérias veiculadas pela
mídia nacional sobre o ex-ministro chefe da Casa
Civil Antônio Palocci, publicadas de 23 de maio a 8
de junho de 2011.
As matérias destacam o aumento, em vinte
vezes, do patrimônio do ex-ministro chefe da Casa
Civil Antônio Palocci e sua queda do ministério em
razão da falta de explicações sobre seu enriquecimento relâmpago. O ex-ministro não soube dizer se
o crescimento do seu patrimônio foi conseqüência do
tráﬁco de inﬂuência no governo ou desvio de dinheiro
de campanha.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias sejam
consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais do Senado
Federal.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
SEM MAIS DELONGAS
Dora Kramer
O Estado de S.Paulo – 7-6-2011
Na primeira semana cobraram-se explicações,
na segunda discutiu-se a demissão e agora, na terceira semana desde a descoberta de que o ministro
da Casa Civil enriqueceu ao ponto de pagar R$ 6,5
milhões por um apartamento só “para investir”, o que
se tem é uma presidente à frente de um governo refém
das circunstâncias e das pressões.
Ora espera a chegada de Lula a Brasília, ora
aguarda a manifestação do procurador-geral, ora tenta
pesar e medir se há alguma chance de o caso esfriar.
Fato é que a presidente Dilma Rousseff vai perdendo
a chance de chamar a si a decisão sobre o destino de
Palocci e, com isso, prolonga a crise.
Daqui em diante a cada dia aumenta o risco de
o caso deixar de ser uma questão pessoal para dar
margem a questionamentos mais gerais.
Até agora a boa-fé geral tomou como verdadeira
a justiﬁcativa de que o enriquecimento, notadamente
o faturamento de R$ 10 milhões nos dois meses que
antecederam ao encerramento das atividades de consultoria da empresa Projeto, deveu-se à prestação de
serviços de aconselhamento empresarial.
Não demora essa hesitação toda dará margem
à dúvida sobre a origem do dinheiro: terá sido mesmo
de consultorias? Antonio Palocci não quer revelar a
lista de clientes. Prefere cair a fazê-lo.
Considerando a incompatibilidade existente entre
a conﬁdencialidade de contratos privados e a transparência exigida ao agente público, Palocci deveria ter
tomado a iniciativa de sair no momento em que escolheu preservar a clientela.
A menos que essa clientela simplesmente não
exista, que esse argumento da conﬁdencialidade esteja
escondendo uma impossibilidade de explicação maior
ainda e que o dinheiro tenha outra origem. Sobras de
campanha, por exemplo, como registram algumas suspeitas vocalizadas por oposicionistas.
Aí o problema não seria mais de natureza pessoal. Diria respeito à coletividade envolvida no projeto
político que propiciou a arrecadação. É só uma hipótese, como várias outras que proliferam no pantanoso
terreno das incertezas.
Primeiro foi Palocci quem alimentou as dúvidas
ao demorar a se manifestar e agora é a própria pre-
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sidente quem dá ensejo a toda sorte de versões ao
titubear na tomada de uma decisão que, em tese, é
intransferível.
Sua autoridade já havia sido seriamente abalada
quando o ex-presidente Lula desembarcou em Brasília
para tentar organizar a confusão resultante do silêncio
do ministro-chefe da Casa Civil somada à desordem
nas relações do Planalto com o Congresso.
Ao se deixar pautar pela volta de Lula à capital
e pelo parecer do Ministério Público, Dilma Rousseff
torna um pouco mais inconsistente o capital de credibilidade que vinha conseguindo amealhar nesses
meses desde a posse.
Abre mão da chance de retomar o comando de
seu governo, justamente no momento em que perde
seu principal anteparo. Não cabe, ou pelo menos não
deveria caber, a Lula essa decisão.
Tampouco uma resolução que diz respeito ao
funcionamento do governo pode ser transferida ao
procurador-geral, Roberto Gurgel. Ele decidirá sobre
a abertura ou não de investigações no âmbito do Ministério Público.
Quem está apta a deliberar sobre a permanência ou não de um ministro é a presidente, baseada em
critérios próprios de julgamento a respeito das condições que esse mesmo ministro reúne para prosseguir
na posse de suas atribuições.
Ela é o árbitro dessa questão. Com todos os ônus
e bônus daí decorrentes. Se não é capaz de pesar e
medir levando em conta as balizas da lógica, da política, da ética e daquilo que espera dela a sociedade,
não será capaz de levar a bom termo a Presidência
da República.
O segundo desembarque de Lula em Brasília só
conﬁrmará as piores expectativas de que Dilma seria
uma presidente de direito tutelada pelo ex-presidente
que exerceria por intermédio dela um terceiro mandato de fato.
Aos navegantes. Margareth Palocci manda avisar
a quem interessa: seu marido espera do PT e do governo o mesmo tratamento que tiveram José Dirceu,
Delúbio e companhia.
No MP, Decisão é Recebida com
Surpresa e Indignação
Fausto Macedo, de O Estado de S. Paulo
A decisão do procurador-geral causou perplexidade e até indignação entre promotores de Justiça e
procuradores da República. Eles avaliam que o chefe
do Ministério Público Federal poderia, a par de seu argumento central – a lei penal não tipiﬁca como crime
a incompatibilidade entre o patrimônio e a renda declarada -, ter adotado medidas preliminares, sem que
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isso violasse o status dignitatis do indivíduo, no caso
Antonio Palocci.
Aﬁnal, argumentam, não é assim que o Ministério Público age, rotineiramente? Um procurador, de
Brasília, foi taxativo. “Qualquer João da Silva já teria
seus registros devassados pela Receita, Banco Central e Polícia Federal, a requerimento do procurador.”
Ele observa que a simples abertura de investigação
não signiﬁca denúncia criminal.
Tecnicamente, os procuradores consideram que
Roberto Gurgel deveria ter mandado veriﬁcar o rol de
empresas às quais Palocci diz ter prestado consultorias
e se tiveram ou têm algum tipo de relação com o governo. “Para abrir investigação, não precisa de provas,
mas indícios”, anota um promotor de São Paulo, que
investiga corrupção. “Um indício é a multiplicação do
patrimônio (do ministro). Ninguém está dizendo que é
crime. O membro do Ministério Público não pode esperar que as representações já venham acompanhadas
de documentos comprobatórios. Fosse assim, para
que serve o Ministério Público?”
Um procurador invocou a Castelo de Areia, operação da PF que em 2009 apontou suposto esquema
de evasão de divisas, mandou para a prisão executivos
da Construtora Camargo Corrêa e pôs sob suspeita
grande elenco de políticos de partidos diversos. A investigação teve início com base em denúncia anônima
e delação premiada de um doleiro com alentada folha
corrida. O Superior Tribunal de Justiça mandou trancar
o caso. Um Roberto Gurgel diligente entrou em ação:
imediatamente anunciou que iria recorrer e aﬁrmou
que as provas do esquema não são ilegais.
Aliados Desembarcam da Defesa de Ministro
PC do B e Força Sindical, ligada ao PDT, partidos que
tiveram embates com Palocci, querem saída de petista
ou mudança na articulação do governo
7 de junho de 2011 | 0h 00
– O Estado de S.Paulo
Depois de sentir cobranças do PT e do PMDB,
o ministro Antonio Palocci passa a ser cobrado publicamente por mais dois aliados do governo federal recentemente derrotados em negociações políticas da
base: o PC do B e o PDT.
Reunidos no ﬁm de semana, dirigentes do PC do
B aprovaram resolução em que pedem uma solução
imediata para a crise e pregam a “descentralização”
das decisões políticas do governo, hoje concentradas
nas mãos de Palocci. A Força Sindical, maior central
de trabalhadores do País e ligada ao PDT, quer a “saída imediata” de Palocci.
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Os dois aliados se envolveram em batalhas duras
e recentes com o Planalto e foram por ele derrotados
com o apoio decisivo de Palocci. Desde o início da
crise, o governo temia a exploração da situação delicada de seu principal articulador para tirá-lo do cargo
e pressionar a presidente.
A Força Sindical, comandada pelo deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), foi derrotada na votação
do atual valor do salário mínimo (R$ 545). O PC do B
queria controlar o importante posto da Autoridade Pública Olímpica (APO), responsável pela organização
dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, mas foi vetado
por Dilma e Palocci, que escolheram Henrique Meirelles, ﬁliado ao PMDB, para o cargo.
Outro ponto de descontentamento do PC do B
é a votação do Código Florestal semana retrasada
na Câmara. O deputado Aldo Rebelo era o relator
e, junto com o governo, saiu derrotado. “O partido
(PC do B) opina que a crise na qual está envolto o
ministro Antonio Palocci exige uma solução que fortaleça a autoridade da presidente Dilma na condução política do governo. Essa resposta corresponde
aos anseios da base aliada e da maioria da Nação”,
diz a resolução.
Saída. A Força Sindical foi mais direta: “O imediato afastamento do ministro só trará benefícios para
o País, que vive um bom momento econômico, com
pleno emprego e sinais de controle inﬂacionário, mas
começa a sentir a paralisia política do governo devido
às incertezas que cercam o atual ocupante da Casa
Civil do Palácio do Planalto”.
Palocci foi à TV na sexta-feira dar uma explicação
para o fato de seu patrimônio ter crescido 20 vezes de
2006 a 2010, mas não esclareceu a maior parte dos
questionamentos, como nomes de clientes e serviços
prestados. Além disso, a revista Veja publicou reportagem no sábado aﬁrmando que o luxuoso apartamento onde mora a família Palocci em São Paulo está no
nome de um “laranja”.
Conselho Critica Omissão da EBC
no caso Palocci
Câmara de Jornalismo aﬁrma que TV Brasil, emissora
controlada pelo governo, demorou a veicular notícias
sobre o enriquecimento do ministro
6 de junho de 2011 | 23h 00
João Domingos, de O Estado de S. Paulo
BRASÍLIA – A Câmara de Jornalismo do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação
(EBC) recomendou à TV Brasil que passe a noticiar
as denúncias que envolvem o ministro-chefe da
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Casa Civil, Antonio Palocci, em suspeita de tráﬁco
de inﬂuência.
A Câmara de Jornalismo do conselho curador é
a instância máxima da EBC. De acordo com levantamento feito por essa Câmara, do dia 16 a 20 de maio
a TV Brasil deixou de veicular as notícias sobre o suposto enriquecimento ilícito de Palocci. A notícia com
as informações de que o patrimônio de Palocci havia
aumentado 20 vezes em quatro anos foi publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo no dia 15, mas só foi citada na
TV Brasil pela primeira vez no dia 20.
No dia 31 os integrantes da Câmara de Jornalismo convocaram reunião do Conselho Curador da
EBC e decidiram que, a partir de agora, “as informações em caráter de denúncia, com temas de natureza
política e institucional, que se relacionem direta ou
indiretamente com instituições e/ou pessoas físicas
vinculadas ao Poder Público Federal”, serão “objetos
de cobertura jornalística dos veículos públicos da
EBC.” As recomendações foram enviadas à diretoria
da EBC no dia 1º.
A EBC custa aos cofres públicas cerca de R$ 450
milhões por ano. Foi criada em 2008 pelo ex-presidente
Lula com a promessa de que seria pública, desvinculada de interesses políticos.
A recomendação feita pela Câmara de Jornalismo
– que leva o número 01/2011/CCE/CC – argumenta que
“o interesse público desta informação, a oﬁcialização de
investigação da denúncia por autoridade competente,
a defesa dos acusados, a mobilização por parte da
sociedade civil e/ou de partidos políticos em relação
ao tema, bem como as reﬂexões de interesse público
suscitadas pela informação original, devem compor e
orientar a cobertura jornalística da EBC”.
A Câmara de Jornalismo também orienta para
que informações envolvendo o governo federal “sejam
tratadas de forma editorialmente uniﬁcada por todos os
veículos públicos da EBC, evitando coberturas díspares
e desconexas”. Por ﬁm, determina que as “informações
sejam tratadas de forma a apresentar à sociedade elementos, perspectivas e pontos de vista que contribuam
para a compreensão ampla dos fatos e suas implicações,
colaborando para que os usuários tenham condições de
reﬂetir sobre as diferentes variáveis envolvidas”.
A diretora-presidente da EBC, Tereza Cruvinel, reconheceu que a TV Brasil demorou a entrar
no assunto Palocci. Isto, segundo ela, porque a TV
tem por obrigação ouvir o outro lado. “A denúncia
saiu no dia 15 e nos dias seguintes o outro lado não
se manifestou. Mas quando o assunto começou a
ferver no Congresso, com pedido de CPI e entrada
do procurador da República no caso, nós passamos
a noticiar.”
O Globo:
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Dono do Apartamento Alugado é Filiado ao PT
CRISE NO GOVERNO
Palocci reaﬁrma não conhecer advogado, que dissera não ter assinado ﬁcha de ﬁliação do partido: “sou
apartidário”
Germano Oliveira
SÃO PAULO. O advogado Gesmo Siqueira dos
Santos, proprietário do apartamento alugado pelo
ministro Antonio Palocci, é ﬁliado ao PT de Mauá, no
ABC paulista, há 23 anos, segundo informou ontem
ao GLOBO o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Por e-mail, o TRE informou diz que “sua
situação é regular no PT com data de ﬁliação de 16
de abril de 1988”.
– O ministro reaﬁrma que não conhece Gesmo
Siqueira dos Santos. Nunca esteve com ele, nunca o
viu no PT ou em qualquer outro lugar. O ministro não
pode ser responsável pelos atos de Gesmo – disse
Thomaz Traumann, assessor especial de Palocci, ao
ser informado sobre a ﬁliação.
O presidente do PT de Mauá, Leandro Dias conﬁrmou, por meio de sua assessoria, que Gesmo já foi
ﬁliado ao partido, mas informou que a inscrição foi
cancelada. Leandro não informou a data do cancelamento. Mas, segundo o TRE, a ﬁliação de Gesmo ao
PT “é regular”.
Leandro é ﬁlho do prefeito petista de Mauá, Oswaldo Dias. Ontem, a assessoria do prefeito e do presidente municipal do PT, que é a mesma, disse que a
administração petista da cidade do ABC não tem qualquer envolvimento com Gesmo ou com seu sobrinho,
Dayvini Costa Nunes.
Laranja teria trabalhado na prefeitura de Mauá
Em entrevista à revista “Veja”, Dayvini disse ser
laranja no caso do aluguel do apartamento a Palocci.
Aﬁrmou que morava num casebre e que chegou a trabalhar na prefeitura de Mauá.
A assessoria do prefeito e do presidente do PT
conﬁrmou que Dayvini trabalhou na prefeitura – de 7
de julho de 2008, na administração de Leonel Damo,
adversário do PT, até 5 de janeiro de 2009, quando
foi exonerado da cheﬁa de uma unidade de saúde.
Dayvini, segundo a assessoria, foi demitido pelo prefeito Oswaldo Dias.
Gesmo disse ontem não se lembrar de ter se
ﬁliado ao PT.
– Não tenho nada com o PT. Sou apartidário. Nunca
atuei no partido. Não me lembro de ter assinado a ﬁcha
de ﬁliação – disse Gesmo, que responde a 35 processos
por falsiﬁcação de documentos e adulteração de combustíveis em postos de gasolina de sua propriedade.
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Gesmo só fala por celular. Todos os endereços
fornecidos em documentos oﬁciais por ele são frios e
suas empresas são de fachada. Até o endereço dado
por ele à OAB, seção de São Paulo, é frio. Nesse endereço, em Moema, funciona uma clínica veterinária;
o veterinário não conhece Gesmo.
O advogado disse que não pode aparecer para
não sofrer ações e retaliações de seus credores, razão
pela qual também passou seus bens para os ﬁlhos e
sobrinhos. Disse que não conhece Palocci e que, ao
ﬁrmar os contratos de aluguel do apartamento, o fazia
por meio de motoboys, que levavam os contratos até
os escritórios de Palocci e sua mulher Margarete, que
os devolviam aos motoboys, após assinados.
COLABOROU Lino Rodrigues
De Automóveis a Colchões
Imobiliária muda de ramo duas vezes e usa endereço falso
Leila Suwwan e Lino Rodrigues
SÃO PAULO. Nos últimos três meses, a empresa
Morumbi Administração de Imóveis, da qual o ministro
Antonio Palocci aluga um apartamento em Moema, mudou duas vezes de ramo e de nome comercial. Primeiro,
se transformou numa revendedora de automóveis Asia
Motors. Atualmente, funciona com o nome de Home Ortobel, que atua, no papel, no ramo de venda de móveis
e colchões. Em ambos os casos, o endereço fornecido,
no Centro de Santo André, no ABC paulista, são falsos.
De acordo com informações registradas na Junta
Comercial de São Paulo, o único sócio e administrador
da empresa é Filipe Garcia dos Santos, de 17 anos,
ﬁlho emancipado do verdadeiro dono, Gesmo Siqueira dos Santos. As mudanças na sociedade e objeto
da empresa são indicativos da tentativa de esconder
bens, que ﬁcariam blindados contra execuções judiciais.
Gesmo é réu em dezenas de processos.
Ao GLOBO, Gesmo reconheceu que o contrato
atual com Palocci pode ser inválido, já que a Home
Ortobel não pode atuar no setor imobiliário:
– Para acabar com esse tormento, vamos ter que
procurar outra imobiliária para administrar o imóvel. Não
tenho má-fé. Não tenho nada com o Palocci – disse
Gesmo, que aﬁrmou não se lembrar das alterações na
sociedade.
– Antes de mais nada, preciso ter acesso à documentação.
O endereço oﬁcial da Home Ortobel não existe há
décadas. A Avenida Santos Dumont, 155, no Centro de
Santo André, foi transformada na Travessa Jussiape,
uma vila com 23 casas. Moradores mais antigos brin-
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cam que o 155 é poste de luz na calçada, em frente à
fachada lateral da primeira casa.
Por dois meses, Gesmo transformou a empresa
na Asia Motors Veículos Ltda, em alusão ao nome da
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montadora de veículos sul-coreana. Novamente, o endereço, na mesma avenida, não existe. Nas proximidades, funcionam uma loja de colchões de outra marca
e uma oﬁcina de pneus.
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Imobiliária Nega ter Feito Contrato
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Senadora da Base Aliada vai Assinar CPI

Autor(es): agência O Globo: Marcelle Ribeiro
O Globo – 7-6-2011

PCdoB, também da base governista, cobra solução rápida para a crise; Força Sindical pede saída do ministro

Plazza Brasil Imóveis, citada por ministro, diz que analisará mais dados

SENADORA ANA Amélia, da base governista, assinou a favor da investigação de Palocci no Congresso

SÃO PAULO. A empresa Plazza Brasil Imóveis
disse, em nota divulgada ontem, que não tem conhecimento de contrato de aluguel do apartamento que
em que vive o ministro da Casa Civil, Antonio Palocci,
em São Paulo. Porém, a imobiliária aﬁrmou que ainda
faz levantamentos sobre o assunto.
O petista aﬁrmou, em nota divulgada no sábado,
que foi por intermédio e indicação da Plazza Brasil que
alugou o apartamento em que mora com a família, em
Moema, Zona Sul de São Paulo, desde 1º de setembro
de 2007. Esse primeiro contrato de aluguel, segundo
Palocci, foi “ﬁrmado em bases regulares de mercado”
entre ele, e os proprietários Gesmo Siqueira dos Santos, sua mulher, Elisabeth Costa Garcia, e a Morumbi
Administradora de Imóveis.
De acordo com o ministro, o aluguel foi renovado
em 1º de fevereiro de 2010, em contrato assinado entre
ele e a Morumbi Administradora de Bens, empresa que
teria sucedido a Morumbi Administradora de Imóveis.
A Plazza Brasil disse que ainda busca em seus
arquivos se foi realizado algum contrato com Palocci
antes de dezembro de 2008, ano em que a imobiliária
mudou de dono. Porém, a empresa aﬁrma que, após
a alteração no quadro societário, não foi feito acordo
com Palocci para renovar o aluguel.
A Plazza aﬁrma que deixou de atuar no ramo de
locação, passando a dedicar-se apenas à comercialização de imóveis recém-lançados.
“Pode haver algum contrato ﬁrmado antes da
nossa aquisição, já que a empresa fazia centenas de
contratos de locação por mês. No momento da aquisição, não haveria motivo para dar destaque a nenhum
contrato que foi ﬁrmado anteriormente. Estamos empenhados em esclarecer todos os fotos”, disse a dona
da Plazza, Valéria Correa, em nota à imprensa.

Adriana Vasconcelos, Cristiane Jungblut
e Silvia Amorim

Aluguel de Palocci custa R$13.500 por mês
A Plazza Brasil Imóveis ﬁca numa rua nobre de
São Paulo, a Avenida República do Líbano, Ibirapuera,
e tem cerca de 250 corretores. A menos de 50 metros
da imobiliária ﬁca o escritório de consultoria do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu.
O apartamento em que Palocci vive com a família
tem cerca de 600 metros quadrados, quatro vagas de
garagem, e foi alugado por R$13.500. Considerando
o condomínio e o IPTU, ele gasta cerca de R$20 mil
por mês com o imóvel.

BRASÍLIA, SÃO PAULO e FORTALEZA. No Congresso, ontem, partiram dos aliados as cobranças por
uma deﬁnição pública da presidente Dilma Rousseff
a respeito do ministro da Casa Civil, Antonio Palocci.
No Senado, a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS)
anunciou que assinará a CPI pedida pela oposição.
Entre os aliados, além do PDT do presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (SP), o
PCdoB cobrou uma solução sobre o que chamou de
“crise Palocci”. Em seu site oﬁcial, o partido publicou
ontem editorial considerando que Palocci não deu explicações satisfatórias à sociedade.
Com a assinatura da senadora Ana Amélia – a
terceira da base governista a dar seu aval para a investigação contra Palocci no Congresso – ﬁcam faltando
apenas sete assinaturas para que o Senado atinja as
27 necessárias para a instalação de uma CPI na Casa.
Outros aliados, como o senador Cristovam Buarque
(PDT-DF), e integrantes do chamado G-8 do PMDB,
sinalizaram ontem que poderão seguir os passos da
colega, caso não haja uma deﬁnição do Planalto sobre
o futuro de Palocci.
– A demora do procurador em se pronunciar e
as entrevistas pouco convincentes dadas pelo ministro
na última sexta-feira me ﬁzeram a tomar essa decisão
– disse a senadora Ana Amélia, à tarde, antes de o
procurador Roberto Gurgel decidir pelo arquivamento
da representação contra Palocci. – Não tenho nenhum
cargo no governo. Minha relação com o governo é republicana. Sou independente.
Já o chamado G-8 do PMDB, formado por oito
senadores independentes do partido, deverá voltar
a se reunir esta semana para analisar a proposta de
criação da CPI.
Em nota no seu site, o PCdoB, tradicional aliado do PT,
cobrou uma solução rápida para crise Palocci, com a
alegação de que o governo“encontra-se paralisado e
sob uma saraivada de ataques”. Embora o partido não
peça o afastamento do ministro, o PCdoB expressa
sua desconﬁança: “As denúncias de enriquecimento
ilícito e tráﬁco de inﬂuência, não explicadas nem
satisfatoriamente respondidas por Palocci, abriram
uma séria crise política e de governo”.

JULHO 2011
28356

Sábado 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

91

Julho de 2011

O partido cobra ainda que a presidente Dilma
assuma o controle político de seu governo. O site do
PCdoB publica carta do presidente nacional, Renato
Rabelo, na qual diz que “o Partido opina que a crise
na qual está envolto o ministro Antonio Palocci exige
uma solução que fortaleça a autoridade da presidente
Dilma na condução política do governo. Esta resposta
corresponde aos anseios da base aliada e da maioria
da Nação”.
Na carta divulgada ontem, a Força Sindical pede
o afastamento imediato de Palocci. A central, cujo relacionamento com governo anda estremecido desde a votação do salário mínimo, assume discurso de oposição.
“O imediato afastamento do ministro só trará
benefícios para o país, que vive um bom momento
econômico, com pleno emprego e sinais de controle
inﬂacionário, mas começa a sentir a paralisia política
do governo”, diz o texto, assinado pelo presidente da
entidade, deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP).
No Ceará, a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins,
presidente estadual do PT do Ceará, cobrou explicações públicas do ministro. Mesmo dizendo que é cedo
para condenar, a petista acha que Palocci deve pedir
para sair se não conseguir explicar o crescimento do
patrimônio:
– Acho que se for necessário (para) que o governo tenha estabilidade, acho que ele deve ter o discernimento de deixar o cargo se achar que não conseguirá explicar esse enriquecimento, supostamente,
na proporção que foi.
Na Câmara, o presidente da Casa, deputado
Marco Maia (PT-RS), prometeu decidir hoje sobre a
questão da convocação de Palocci pela Comissão de
Agricultura. Maia decidiu anular a convocação, mas
reclamou com aliados que estava incomodado em ter
que assumir esse desgaste.
Enquanto Palocci resiste no cargo, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), promete
empenho para evitar a CPI e a convocação de Palocci:
– A orientação será pela derrubada do requerimento. Não vejo necessidade da convocação do ministro
e de CPI. O ministro já deu explicações em entrevistas
e forneceu as informações aos órgãos técnicos.

para seu futuro no governo, o ministro-chefe da Casa
Civil, Antonio Palocci, enfrenta críticas crescentes de
aliados do Planalto e vê aumentar seu isolamento. A
Força Sindical, o PC do B e políticos governistas elevaram o tom das cobranças ao ministro, que há três
semanas está no centro de uma crise após a revelação,
feita pela Folha, da multiplicação de seu patrimônio.
Ligada ao governista PDT, a Força Sindical pediu o
afastamento imediato do titular da Casa Civil. Na nota
divulgada ontem, a central sindical, presidida pelo deputado federal Paulo Pereira da Silva SP, aﬁrma que a
credibilidade do ministro está se deteriorando. Diz ainda
que a sociedade vê com ceticismo as explicações do
titular da Casa Civil, mesmo depois de entrevistas na
última sexta-feira à Folha e ao Jornal Nacional, na TV
Globo. Palocci não revelou quem foram seus clientes
nem quais serviços prestou a essas empresas. O PDT
participa do governo Dilma no Ministério do Trabalho,
ocupado pelo presidente licenciado da legenda, Carlos Lupi. Outro partido com assento na Esplanada, o
PC do B, em texto divulgado em seu site, exige que o
governo saia da paralisia e resolva a crise. Sem pedir
a saída de Palocci, a legenda aﬁrma que o ministro
não explicou satisfatoriamente as acusações de enriquecimento. A prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins
PT, disse que Palocci deve ter discernimento de deixar
o cargo se não conseguir se explicar. O afastamento
do ministro também foi pedido pelo presidente do PT
gaúcho, Raul Pont, na semana passada.
CHANCE DE CPI.
No Congresso, a CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) proposta pela oposição ganhou força ontem
com a assinatura da senadora Ana Amélia Lemos PP-RS. Ela integra a base aliada do governo Dilma. A
senadora disse que não ﬁcou satisfeita com as explicações de Palocci e aﬁrmou que a Procuradoria está
demorando muito para se posicionar sobre o caso. Com
ela, os oposicionistas reuniram 20 das 27 assinaturas
para que a comissão seja instalada no Senado. Os senadores Cristovam Buarque DF e Pedro Taques MT,
do PDT, disseram que vão a CPI caso Palocci não vá
ao Senado falar sobre seus negócios como consultor.

COLABOROU: Isabela Martin

Fernando de Barros e Silva

Aliados do Governo Pedem
Afastamento Imediato de Palocci
OS Negócios DO MINISTRO Para Força Sindical,
ligada ao PDT, situação do ministro está se deteriorando PC do B cobra solução para crise No Congresso,
oposição conquistou 20 das 27 assinaturas necessárias para instalar CPI no Senado sobre petista DE
BRASíLIA DE SãO PAULO Em uma semana decisiva

A Crise e a Sombra
SÃO PAULO – O procurador-geral arquivou o
caso Palocci. É uma decisão que diz mais sobre Roberto Gurgel do que sobre os negócios do ministro.
Ou alguém acredita que agora está tudo explicado?
Não se sabe que uso Dilma fará dessa decisão,
de resto previsível. Não parece que ela altere o ambiente polítco. É possível que Dilma ainda não tenha
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demitido Palocci porque não sabe quem pôr no lugar
nem como redesenhar o governo.
Uma ﬁgura como o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, o leva e traz, não chega a ser nem
mesmo decorativa. Alguém assim só pode funcionar
(ou deixar de fazê-lo sem causar problemas) ao lado
de um ministro como Palocci, que ocupava os espaços.
Entre as opções disponíveis para a Casa Civil,
Paulo Bernardo é o que, em tese, teria mais chances
de ser um “Palocci cover”, uma versão em aquarela do
nosso consultor número 1. Petista convertido ao mercado, tarefeiro, tipão pragmático e responsável, Paulo
Bernardo, no entanto, diﬁcilmente faria a função de elo
entre Lula e Dilma, desempenhada por Palocci. Ele não
é da cota de “conﬁança pessoal” do ex.
Gilberto Carvalho, pelo contrário, é uma espécie
de fantoche de Lula. Sua eventual ida para a Casa Civil
seria uma renúncia branca.
Restariam, ainda, as apostas um tanto improváveis em Miriam Belchior (Planejamento) ou Maria da
Graça Foster, a técnica da Petrobras amiga da presidente. Nos dois casos, Dilma estaria moldando a Casa
Civil à sua imagem, esvaziando-a de sua dimensão
política e transferindo o problema hoje mal resolvido
para outra esfera do governo.
Com Palocci morto-vivo e nenhuma opção óbvia
para substitui-lo, há uma grande interrogação sobre a
capacidade de operação política deste governo. Dilma
parecia ter afastado de si a imagem de que era tutelada por Lula. No último mês, as evidências de que isso
não era verdade foram muito fortes. Veremos como a
“presidenta” vai se virar com a crise e com a sombra.
Eliane Cantanhêde
Solidão
BRASÍLIA – A crise e o enriquecimento súbito
de Antonio Palocci não atingem a imagem do próprio
Palocci, que não é primário desde a história das malas de dinheiro e da quebra do sigilo do Francenildo.
Também não pioram a corrosão da imagem do
PT desde a chegada ao poder, com mensalão, aloprados, dossiês, cuecões.
E, enﬁm, também não agravam a deterioração da
Casa Civil da Presidência depois de Waldomiro Diniz
achacando bicheiro; seu chefe Zé Dirceu despencando sob o peso do mensalão; Erenice Guerra abrindo
as portas para a família.
Quem mais perde com o escândalo, pois, é Dilma Rousseff. Na campanha, houve um acordo velado
para descolá-la de Erenice, seu braço direito tanto no
Minas e Energia como na Casa Civil. Já no governo,
tentam afastá-la das labaredas que consomem Palocci.
Mas como não sair chamuscada?
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A crise remete às fragilidades de Dilma que Lula
tratou de minimizar e a oposição não soube explorar
na eleição: inexperiência, falta de gosto político, de
intimidade com o PT e de autoridade sobre o PMDB.
Aﬁnal, nunca fora eleita para nada. Mas a principal
fragilidade da presidente é outra: solidão.
Dilma engoliu uma equipe de campanha com a
qual não tinha proximidade, convivência, conﬁança. Ficou na mão dela, particularmente de Palocci, e montou
um governo que não é seu. Está só.
PT e PMDB esfregam as mãos. Ela vai ter de reconstruir sua coordenação política, peça por peça, a
partir das mesmas deﬁciências: a falta de equipe técnica, que fez emergir Erenice, e de liderança política,
que desembocou na força de Palocci. Ou escolhe Miriam Belchior e Maria da Graça Foster, que entendem
de política tanto quanto ela própria, ou cai novamente
nas mãos de um espertalhão.
Força Sindical, PC do B e senadora do PP pulam do barco, enquanto a PGR joga uma boia furada
para Palocci, e Chávez sopra: “Fuerza, fuerza”. Glub,
glub, glub.
Garçom de Bandeja Vazia
Folha de S.Paulo – 7-6-2011
Conhecido por só anotar pedidos, ministro ﬁgura em
listas de demissões em eventual reforma na coordenação política
Eliane Cantanhêde
Colunista da Folha
Natuza Nery
De Brasília
Quanto mais forte era o chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, mais fraco ﬁcava o articulador político
oﬁcial do governo, o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, que ganhou no Congresso o indelével
apelido de “garçom” – é o que “só anota os pedidos”.
Antes da posse, Luiz Sérgio já dava mostras de
que ﬁcaria longe da cozinha do poder, mesmo tendo
uma sala no Planalto. Foi o último ministro escolhido,
depois de uma disputa infernal no PT.
Vem daí uma charge que Luiz Sérgio exibe na
parede do gabinete: Dilma e todos os ministros fazendo pose para a foto oﬁcial da posse, com ele correndo,
esbaforido: “Esperem por mim!”
A primeira gafe foi já na primeira reunião da coordenação política. Em entrevista aos jornalistas, Luiz
Sérgio chamou a presidente de “ministra” não apenas
uma, mas três vezes.
Resultado: a assessoria de Dilma o encaminhou
para um treinamento com a jornalista Olga Curado,
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dona de uma técnica heterodoxa de relaxamento que
inclui cambalhotas e gritos.
Luiz Sérgio não tinha -como não tem até hoje– a
menor proximidade com a chefe. Até porque, na prática, seu chefe é Palocci, que abre a porta do gabinete
presidencial e fala direto com Dilma, enquanto ele tem
de pedir, marcar, aguardar hora.
Nas primeiras vezes que foi, aliás, levou uma
bronca. O desaﬁo era aprovar o salário mínimo. E o
que fez? Marcou a primeira reunião com... a oposição.
Ao saber, Dilma reagiu: “Ficou maluco?”
O argumento dele foi até bem razoável: aﬁnal, a
base aliada tem obrigação de votar com o governo, o
importante era conquistar votos no terreno adversário.
“Se eu conseguir um voto da oposição, eu já me dou
por satisfeito”, disse.
Mas Dilma não se convenceu, e a rotina de broncas nem surpreende mais. Daí porque Luiz Sérgio frequenta todas as listas de demissões na hipótese de Palocci sair e abrir uma reforma na coordenação política.
Na lista de apostas como novo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, atualmente na
Saúde, é tido como pule de dez.
MISSÃO
Luiz Sérgio construiu sua carreira política como
líder metalúrgico, mas mantendo um estilo discreto,
desses que jamais levanta a voz.
A esse traço “low proﬁle” junte-se o histórico da
pasta que ocupa. A média de permanência dos seus
cinco antecessores é de apenas um ano. Ou seja: o
cargo é o menos longevo da Esplanada.
Para ele, sua missão era basicamente fazer com
que o primeiro mandato de Dilma fosse tão tranquilo
como o segundo mandato de Lula na seara política.
Aparentemente, nem isso está dando certo.
Na prática, este primeiro semestre está sendo
marcado pela crise Palocci, a derrota da votação do
Código Florestal na Câmara, o avanço das mudanças
nas regras das medidas provisórias no Senado e, enﬁm, a crise do PMDB com o governo e o PT.
Palocci nunca quis dividir espaço, e o Congresso
sabe muito bem distinguir, a olho nu, quem manda e
quem obedece. Ou melhor: quem inﬂuencia Dilma e o
que sai no “Diário Oﬁcial”. E não é Luiz Sérgio.
Quando a Folha revelou que Palocci multiplicara
seu patrimônio por 20 em quatro anos, ele telefonou
para o deputado Pepe Vargas (PT-RS) na liderança do
PT na Câmara: “Não estou vendo nenhuma matéria
no nosso site defendendo o Palocci”. Ficou por isso
mesmo. A cobrança não foi atendida.
O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), seu aliado na disputa contra o grupo do
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líder do PT, Paulo Teixeira (SP), lamenta: “Infelizmente,
existe um movimento em setores do PT para queimá-lo”. Ao que tudo indica, eles estão conseguindo.
Dilma após Palocci (Editorial)
Presidente demorou demais para pôr um ponto ﬁnal
na crise aberta pelo ministro e agora precisa recompor
a autoridade comprometida
Folha de S. Paulo
O desfecho do caso Antonio Palocci se deu como
quase todos esperavam: sai o ministro que teve seu patrimônio multiplicado por 20 em quatro anos como deputado
e, depois, coordenador da campanha de Dilma Rousseff.
O que ninguém contava era que causasse tanto prejuízo,
em tão pouco tempo, à autoridade da presidente.
Transcorreram 24 dias entre a publicação da reportagem sobre os bens do ministro, nesta Folha, e
sua demissão. No breve período, Dilma cometeu pelo
menos dois erros graves.
O primeiro deles foi a demora em tomar a decisão. Não se admite, de um ponto de vista moral, que
o ministro mais poderoso da República carregue para
o coração do Planalto tamanha brecha de vulnerabilidade e oculte da presidente -para não falar do público–
a extensão e a natureza dos negócios de sua ﬁrma.
Palocci, aﬁnal, já passara por constrangimento
ético comparável ao participar da quebra de sigilo de
um caseiro quando era ministro da Fazenda do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Foi, na época, sacriﬁcado
a contragosto pelo presidente, que viria a reabilitá-lo
como homem forte do governo de sua sucessora.
O segundo deslize de Dilma foi a aceitação passiva, se não a busca ansiosa, dessa tutela. O mentor
não é personagem desprovido de argúcia a ponto de
deixar passar em branco oportunidade de voltar tão
cedo à cena política.
O desembarque de Lula em Brasília, na semana retrasada, foi o ponto mais baixo até aqui da Presidência Dilma Rousseff, por patentear a disposição
de partilhar a autoridade de que havia sido investida
pelo voto popular.
O que nas primeiras semanas era motivo para
elogios – um estilo mais discreto de governar, com
atenção para os detalhes da coordenação gerencial
não raro negligenciados por Lula, e certa ﬁrmeza no
trato com demandas ﬁsiológicas do próprio PT e de
sócios na base de apoio parlamentar – revelou-se
uma fraqueza. Antes mesmo de inteirar cinco meses
em palácio, a presidente colheu a derrota estrondosa
do Código Florestal.
As tentativas de manter Palocci no cargo só faziam aumentar a fragilidade de Dilma. Após orquestrar
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o revés na Câmara dos Deputados, o PMDB – partido do vice-presidente, Michel Temer – credenciou-se
como “garantia da governabilidade”. Poucos grupos
são tão exímios no manuseio da chantagem como
arma política.
Dilma acertou em não utilizar o novo pretexto para
prolongar a crise oferecido pelo procurador-geral da
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República, Roberto Gurgel, que espera ser conﬁrmado
no cargo e não viu justiﬁcativa para investigar Palocci,
divergindo de tantos. Tardiamente, mas acertou.
Agora, sobra-lhe a tarefa nada trivial de provar-se mais independente de Lula do que dá mostra o
desfavorável balanço do episódio.
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Demissão foi Acertada após Petista,
sem Apoio, Sucumbir
Em conversa de 50 minutos na manhã de ontem com
a presidente Palocci decidiu deixar o cargo; ele disse
que não decifrou ‘’esﬁnge Dilma’’
8 de junho de 2011 | 0h 00
João Domingos e Tânia Monteiro / BRASÍLIA
– O Estado de S.Paulo
Vinte e três dias depois de provocar a maior crise
política no governo de Dilma Rousseff por causa das
suspeitas de enriquecimento ilícito e tráﬁco de inﬂuência a partir da revelação de um signiﬁcativo aumento
patrimonial nos últimos quatro anos, Antonio Palocci
pediu ontem demissão da Casa Civil. Ele será substituído pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que
toma posse hoje, às 17 horas, no Palácio do Planalto.
Técnica especializada em orçamento e política,
Gleisi é um antigo quadro do PT. Apesar de a crise
envolvendo Palocci ter exposto a fragilidade da articulação política do governo, a senadora do PT deve
exercer no governo um papel gerencial, semelhante
ao que a presidente teve no governo do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva – uma espécie de “Dilma da
Dilma”. Numa entrevista na noite de ontem, logo depois de ter sido escolhida, Gleisi Hoffmann disse que
Dilma a considera com um perﬁl para o que quer na
Casa Civil: trabalho de gestão e de acompanhamento
de projetos (leia na página 8).
Desintegração. Mesmo obtendo um “nada consta” na segunda-feira do procurador-geral da República,
Roberto Gurgel, que mandou arquivar todas as acusações que lhe foram feitas pelos partidos de oposição,
Palocci não resistiu ao processo de desintegração de
seu capital político diante do cerco de aliados.
O destino de Palocci foi selado ontem pela manhã, no gabinete de Dilma Rousseff, no terceiro andar
do Palácio do Planalto. Numa conversa de 50 minutos,
que começou às 10h55, os dois acertaram a saída.
A conversa acabou por atrasar o início da cerimônia
Rio+20, que Dilma iria presidir. Os dois chegaram juntos à solenidade. Palocci já estava fora, mas esbanjou
sorrisos. Ele ainda participou da um almoço com a presidente e os senadores do PTB, no Palácio da Alvorada.
Despedida. No ﬁnal da tarde de ontem Palocci, o
mais poderoso ministro do governo de Dilma Rousseff,
entregou a carta de demissão. Disse que considerou
“robusta” a manifestação do procurador-geral da República o que, segundo ele, conﬁrmou a “retidão de suas
atividades proﬁssionais no período recente, bem como
a inexistência de qualquer fundamento, ainda que mínimo, nas alegações apresentadas sobre sua conduta”.
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No ﬁnal da curta nota, Palocci disse que preferiu solicitar o afastamento por considerar que “a continuidade do embate político poderia prejudicar suas
atribuições no governo”. A nota de demissão foi protocolar, destas que costumam ser escritas quando um
importante ministro sai.
Sem mandato de deputado federal, Antonio Palocci deverá ﬁcará longe da cena política por algum
tempo, a exemplo do que fez antes da eleição de 2006.
Dilma, a esﬁnge. Palocci ﬁcou desprestigiado nos
últimos dias. Logo depois do parecer do procurador-geral, que o inocentou, ele esperava uma aﬁrmação
de apoio por parte da presidente. Mas esta não veio.
Palocci disse a parlamentares com os quais esteve
durante o dia de ontem que não conseguiu desvendar
a “esﬁnge” que é Dilma.
Em nenhum momento a presidente deixou claro se queria que ele continuasse no cargo ou saísse.
Entendeu que era para sair.
Na segunda-feira à noite, logo depois do parecer do procurador, os líderes do governo na Câmara,
Cândido Vaccarezza (PT-SP), e do PMDB, Henrique
Eduardo Alves (RN), reuniram-se com Palocci. Este
disse a eles que estava disposto a ir ao Congresso dar
explicações sobre o aumento de seu patrimônio em 20
vezes em quatro anos, fortuna que teria vindo do trabalho de consultoria feito de 2006 a 2010 para cerca
de 25 empresas, e que lhe teria rendido R$ 20 milhões.
Vaccarezza e Henrique Alves levaram a proposta de Palocci à Câmara e começaram a negociá-las
em seus partidos e a sondar como a oposição reagiria. Quando a notícia da saída de Palocci chegou à
Câmara, eles estavam negociando a ida do agora ex-ministro ao Congresso, para prestar esclarecimentos.
Mas muito antes de todas essas negociações Palocci
já havia se afastado.
Enquanto Palocci tentava ganhar fôlego na base
aliada na esperança de se manter no cargo, o Planalto, ontem cedo, já emitia sinais para a senadora Gleisi
Hoffmann ﬁcar de sobreaviso.
Distante. Dilma também divulgou nota para anunciar a saída de Palocci. Disse que recebeu dele uma
carta com o pedido de demissão, que a aceitou e que
lamentou “a perda de tão importante colaborador”. Destacou a “valiosa participação” de Palocci no governo e
agradeceu aos “inestimáveis serviços que prestou ao
governo e ao País.” Foi uma nota sem emoção, distante.
Entre os parlamentares do PT que defendiam Palocci e que anunciavam agora a disposição de defendê-lo, ﬁcava sempre uma pergunta: como explicar para
a sociedade que alguém tenha acumulado em quatro
anos uma fortuna de mais R$ 20 milhões e tenha comprado um apartamento avaliado em R$ 6,6 milhões?

96

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Aos jornalistas que faziam plantão no Palácio do Alvorada acompanhando os rumores do dia, o ministro
Gilberto Carvalho (Secretaria da Presidência) deu uma
resposta: “A permanência dele (Palocci) depende da
presidente”. E Dilma preferiu mudar.
A NOTA DE PALOCCI
“O ministro Antonio Palocci entregou, nesta tarde, carta à presidenta Dilma Rousseff solicitando o
seu afastamento do governo. O ministro considera
que a robusta manifestação do Procurador-Geral da
República conﬁrma a legalidade e a retidão de suas
atividades proﬁssionais no período recente, bem como
a inexistência de qualquer fundamento, ainda que mínimo, nas alegações apresentadas sobre sua conduta.
Considera, entretanto, que a continuidade do embate político poderia prejudicar suas atribuições no governo. Diante disso, preferiu solicitar seu afastamento.”

JULHO28361
2011

Sábado 9

Palocci cai, senadora assume e fala em ‘gestão’
na Casa Civil. O pivô da maior crise do governo será
substituído por Gleisi Hoffman (PT-PR). Ministro estava disposto a se explicar ao Congresso e esperava o
apoio de Dilma, que não veio. Sucessora diz que fará
‘acopmpanhamento de projetos’
Crise Derruba Palocci e
obriga Dilma a Mudar Governo
Todo Poderoso em 2 Governos, Palocci cai pela
Segunda Vez
Palocci cai e Enfraquece Dilma com Apenas 5
Meses de Governo
Crise fortalece PMDB do vice Michel Temer; Palácio
procura articulador político
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, tenho ﬁcado estarrecido com a forma
como o tráﬁco avança em todos os estados brasileiros
e com a capacidade dos traﬁcantes em tornar mais
acessíveis drogas com potencial devastador.
Não é para menos, porque o Relatório da Agência
da ONU sobre Drogas e Crimes – UNODOC divulgado
na quinta-feira indica que o número de carregamento
de cocaína vinda do Brasil e apreendido na Europa
aumentou mais de dez vezes entre 2005 e 2009.
O Brasil é hoje o país de trânsito mais proeminente das Américas em termos de número de remessas
enviadas à Europa.
Esse quadro se conﬁrma quando se veriﬁca o número de apreensões de drogas dentro do território brasileiro, em particular de crack, que, juntamente com o oxi,
uma nova variante, arrebata a vida de inúmeras pessoas.
Tenho ﬁcado indignado, também, com o atual Governo, que prometeu mundos e fundos na campanha
presidencial, mas não tem combatido efetivamente o
tráﬁco de entorpecentes, conforme disse o Ex-Presidente Lula, por ocasião do lançamento do Programa
de Combate ao Crack em 2010.
É verdade que se acaba de lançar o Plano Estratégico de Fronteira, com o objetivo de desenvolver
uma ação coordenada entre as Forças Armadas, Polícia
Federal, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal
nas divisas do Brasil com os países vizinhos.
Mas pergunto: com o atual contingente da Polícia
Federal e os equipamentos disponíveis, haverá efetividade nessa ação do Governo?
O fato é que, como se não bastasse o aumento
vertiginoso do crack em todo o Brasil, os traﬁcantes já
ﬁzeram chegar às ruas, em 13 estados da Federação
e no Distrito Federal, o oxi, que tem um potencial bem
mais avassalador que o seu antecessor.
O fato é que, após a apreensão de 165 pedras de
oxi no bairro Macaúba, em Teresina, no Piauí, podemos
dizer que metade do nosso país acaba de ser tomado
por um inimigo implacável, com alto poder de fogo.
A invasão começou pelo Norte do Brasil e veio
da Bolívia e do Peru há mais de dois anos, embora
haja notícias de apreensões de oxi em Rio Branco, no
Acre, há mais de uma década.
Na verdade, existem muitos viciados que têm consumido oxi pensando que se trata de crack, conforme
salienta a Polícia Civil daquele estado.
A composição dessa droga, que tem levado 30%
dos usuários à morte em apenas um ano de consumo,
varia muito, mas pode ser compreendida como uma
derivação do crack, com pior qualidade.
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Para chegar ao oxi, os traﬁcantes adicionam à
pasta-base de cocaína cal e querosene, mas, para
aumentar o lucro, acabam acrescentando outras substâncias extremamente nocivas, como ácido sulfúrico,
ácido bórico e rejunte.
É um esforço nefasto para fazer render a droga
e angariar mais dinheiro com o tráﬁco.
O resultado não poderia ser pior, porque não precisa conhecer química para entender os efeitos que um
coquetel com componentes agressivos, como ácidos,
pode ocasionar no corpo humano.
O oxi resulta, assim, num ciclo devastador que
arrebata a vida de crianças, jovens e adultos.
Os traﬁcantes conseguem colocar no mercado
uma pedra de oxi a dez reais, o que se torna extremamente atrativo para os consumidores.
É a trilha para a morte: preço baixo e alto poder letal.
Exatamente por isso, Senhor Presidente, queremos cobrar do Governo da Presidente Dilma medidas
no sentido de empenhar e aplicar efetivamente as receitas destinadas ao Programa de combate ao crack, que
utilizou apenas 30% da verba em 2010 e tem atrasado
projetos fundamentais nessa guerra contra as drogas.
Em maio de 2010, o então Presidente Lula lançou,
com a euforia que lhe era peculiar, o Plano Integrado
de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, como o
Oxi, este novo inimigo.
O programa teria mais de quatrocentos e dez milhões de reais do orçamento à disposição para ações
administradas por dez ministérios ainda no ano de 2010.
Dois meses depois, por meio de medida provisória, abriu-se crédito extraordinário que encaminhava
os quatrocentos e dez milhões de reais para os órgãos
que coordenariam o programa.
O Fundo Nacional Antidrogas ﬁcaria com 100 milhões; o Ministério da Justiça com 120 milhões, o Fundo
Nacional de Assistência Social com outros cem milhões
e o Fundo Nacional de Saúde com noventa milhões.
Os valores deveriam ser gastos em 2010 com
projetos e convênios já programados.
Ocorre que dados oﬁciais do Sistema Integrado de
Administração Financeira – SIAFI apontam que o Governo
deixou de empenhar 33 milhões do crédito de que dispunha
e, assim, o montante foi devolvido ao Tesouro Nacional.
Mas não é só, Senhoras e Senhores Senadores,
somente 121 milhões de reais, ou seja, menos de 30%
do total empenhado, foram executados em 2010, ou
seja, foram efetivamente empregados nos programas
do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack.
O resultado é que 255 milhões de reais que sobraram do orçamento de 2010 foram incluídos nos
restos a pagar. E neste ano de 2011, o Governo não
direcionou qualquer verba para o Plano Integrado de
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Enfrentamento ao Crack, o que impede a criação de
novos projetos.
Essa situação é gravíssima, Senhor Presidente,
porque, se os restos a pagar não forem empregados
até o dia 30 de junho, amanhã, poderão ser cancelados.
Ora, não é assim que se trata um problema capaz
de colocar em risco o futuro das novas gerações, um
problema que é hoje o mais grave na área de segurança
pública e tem perspectiva de piorar com a chegada do oxi.
Faço aqui, portanto, um apelo à Presidente Dilma,
para que cumpra as promessas de campanha e combata
efetivamente esta erva daninha que arranca do jardim
da juventude o perfume da inocência e da esperança.
E não me digam aqui que a Presidente vai criar
49 centros de referência ao combate ao Crack, porque
isso já estava previsto no Plano lançado anteriormente.
A sociedade quer ver as operações da Polícia
Federal e o controle efetivo das fronteiras colocadas
em prática, mas essas ações foram prejudicadas pelos
cortes do orçamento. Oxalá esse quadro seja revertido
com o Plano Estratégico de Fronteira.
Sr. Presidente, o Governo precisa enfrentar de
forma ferrenha e implacável o avanço do crack e do oxi,
bem como as organizações criminosas que aproveitam
o espaço para ganhar terreno e dominar nossas cidades.
É preciso fazer funcionar de forma efetiva o Plano
Integrado de Enfrentamento ao crack e outras drogas.
Muito obrigado!
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM
– SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos celebrando hoje o
dia da independência política de Sergipe em relação
à Bahia, uma data que marca a consolidação do sentimento de ser sergipano. Gostaria de registrar algumas palavras pra fazer chegar a todos os brasileiros,
e em especial aos sergipanos, importantes momento
da história de Sergipe e de sua participação na construção da história do Brasil.
Tem-se como registro que as terras de Sergipe
foram avistadas em 4 de outubro de 1501, quando
os barcos portugueses, contornando a costa da terra
descoberta, chegaram a um grande rio, batizado por
eles como São Francisco, em homenagem ao Santo
católico nascido no mesmo dia.
Sergipe era terra de índios valentes, do grupo
tupinambá, cujos nomes de caciques e guerreiros
permanecem vivos, denominando cidades, ruas e
monumentos, como Serigy, Aperipê, Siriri, Muribeca e
Pacatuba, e cuja cultura se faz presente até hoje, em
expressões lingüísticas, nos artesanatos e em costumes culinários que são parte do cotidiano sergipano.
Mais de 50 anos foram consumidos em lutas e tenta-
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tivas de ocupação, contra a população tupinambá que
reagia ﬁrmemente ao jugo português.
No começo da história de Sergipe, embarcações
francesas e holandesas faziam incursões, contrabando de pau Brasil e de outros recursos naturais através
do Rio São Francisco. A presença constante de outros
povos em terras brasileiras preocupava Portugal e determinava uma ocupação estratégica, mas só em 1º de
janeiro de 1590, com a vitória de Cristóvão de Barros
sobre os indígenas, deu-se início à colonização, com a
abertura de estradas, a divisão das terras e a ediﬁcação de cidades. As Cartas de Sesmarias distribuídas
entre os vitoriosos vinculava a utilização das glebas
nas lavouras e nos criatórios, destinando as terras para
o cultivo e processamento da cana-de-açúcar e para
as fazendas de criação de gado.
As ﬁnalidades da colonização eram evitar a presença estrangeira, estabelecer uma ligação entre as
Capitanias da Bahia e de Pernambuco, abastecê-las
com víveres e contribuir com as exportações das riquezas brasileiras. Por mais de dois séculos Sergipe
produziu riquezas e marcou presença signiﬁcativa na
exportação de açúcar, que em fase áurea era produzido
por cerca de 200 engenhos instalados e representava
boa parte da produção brasileira que era exportada.
Nesses mais de dois séculos, a atividade próspera gerou uma elite forte e enriquecida, formada por
famílias de criadores de gado e donos de engenhos,
que passavam a ter inﬂuências na Colônia.
Foi essa elite que, apesar da falta de consenso,
acabou por semear a independência política, econômica e administrativa de Sergipe em relação à Bahia,
resultando na Carta Régia assinada por D. João VI,
em 8 de julho de 1820, determinando a autonomia.
Dom João tinha motivos pra acatar o pedido de
autonomia, em especial como medida de contenção das
revoltas e descontentamentos que surgiam no Nordeste,
dentre as quais a expressiva Revolução de Pernambuco,
em 1817. No entanto, o descontentamento do governo
da Bahia em perder o controle sobre o açúcar que era
exportado pelos portos sergipanos, a hesitação de alguns
fazendeiros sergipanos inﬂuentes em Salvador quanto
o benefício da autonomia econômica, e o próprio processo de Independência do Brasil, impediu o imediato
cumprimento da Carta Régia de Dom João VI.
A autonomia foi adiada até 1824, quando o Império foi formado e nele Sergipe passou à posição de Província, já por determinação do Imperador Dom Pedro I.
Esse chão brasileiro, cuja história se confunde
com a própria história do Brasil, sempre foi celeiro de
grandes contribuições no campo das idéias, nas defesas da pátria, na construção dos ideais de liberdade e
igualdade que possuímos enquanto nação. São tantos
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os sergipanos que ilustram a história do Brasil, em todos
os seus tempos, que tentar citá-los evocaria injustiça
com os não mencionados, que igualmente deram de
si, levando o sopro da intrepidez, da condição pioneira
e inovadora da alma sergipana.
Mas, faço, aqui, uma homenagem a todos, através
de alguns vultos do passado, cujas contribuições são
ainda hoje de grande relevância. Como o novo pensar jurídico que levou à imortalidade Tobias Barreto;
as contribuições do ﬁlólogo Laudelino Freire, autor do
Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa;
a densidade de Fausto Cardoso, pensador de grande
envergadura; Martinho Garcez, com as primeiras idéias
acerca do divórcio; Silvio Romero, Manoel Bomﬁm,
dentre outros tantos.
Aproveito pra registrar que hoje o Iphan entrega
ao Estado de Sergipe o Diploma que reconhece como
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patrimônio da humanidade a praça São Francisco, em
São Cristóvão. Um conjunto monumental belíssimo
que ilustra a quarta cidade mais antiga do Brasil e a
primeira capital de Sergipe.
A todos os sergipanos meus parabéns e que essa
vontade de liberdade e de crescimento esteja sempre
presente nas conquistas de nosso povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Então, a partir deste momento, não havendo
mais nada a tratar, damos por encerrada a presente
sessão. Que Deus ilumine todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 25
minutos.)
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Ata da 119ª Sessão, Não Deliberativa
em 11 de julho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, da Sra. Ana Amélia
e do Sr. Ataídes Oliveira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 19 horas e 4 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 839, DE 2011
Solicita informações a Excelentíssima
Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, sobre o histórico funcional do Sr.
José Francisco Graziano da Silva
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as
seguintes informações a Excelentíssima Ministra-Chefe
da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, sobre o histórico funcional do Sr. José Francisco Graziano da Silva:
1 – Quais foram os cargos públicos ocupados pelo Sr. José Francisco Graziano da
Silva, na administração pública federal, desde
2003 até o presente ano, especiﬁcando a data
de nomeação e exoneração?
2 – Qual a data em que o Sr. José Francisco Graziano da Silva foi indicado para ser
representante do Brasil na Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação FAO pelo Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva? Foi devidamente publicado o seu afastamento para ocupar o referido cargo naquele
organismo internacional?
3 – No período em que permaneceu como
representante brasileiro na FAO o Sr. José
Francisco Graziano da Silva recebeu algum tipo
de remuneração do governo brasileiro? Qual a
quantia total e qual o motivo pelo recebimento
desses valores? Neste mesmo período o referido servidor gozou de algum tipo de licença?

Justiﬁcação
O Diário Oﬁcial da União publicou, em sua edição
de 1º de julho de 2011, a exoneração do Senhor José Francisco Graziano da Silva, do cargo de Assessor Especial
do Gabinete Pessoal da Presidência da República, tendo
em vista ter sido eleito para presidir a Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO.
Em face de sua atual ocupação, é imprescindível
que seja demonstrada a lisura de toda a sua situação
funcional durante o período que ocupou cargo público
na administração pública federal.
Sala das Sessões, 5 de julho de 2011. – Senador Alvaro Dias.
(À Mesa para a decisão)
REQUERIMENTO N° 840, DE 2011
Solicita informações ao Ministro da
Controladoria-Geral da União, Jorge Hage,
sobre o uso de programas eletrônicos para
fraudar as licitações do governo federal
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Ministro da Controladoria-Geral
da União, Jorge Hage, sobre o uso de programas eletrônicos para fraudar as licitações do governo federal.
1 – Quando e como o governo federal
teve o conhecimento da prática de fraudar as
licitações por intermédio de programas eletrônicos de computador?
2 – Há indícios do envolvimento de algum
servidor público nesta prática fraudulenta?
3 – Houve o cancelamento de alguma licitação tendo em vista o uso destes equipamentos? Quais foram os valores envolvidos e quais
os procedimentos administrativos adotados?
4 – A polícia federal foi notiﬁcada pela
CGU sobre as fraudes? Quais foram os resultados dessas investigações?
5 – Quais são as medidas que o governo
federal tem adotado para impedir esse tipo de
procedimento?

JULHO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justiﬁcação
Diversos veículos de comunicação ﬁzeram recentemente reportagem sobre o uso ilícito de programas de
computador para fraudar as licitações da administração
pública federal. Segundo as denúncias, participantes
das licitações fazem lances automáticos, em frações de
segundos, de forma a manter um dos licitantes com o
menor preço e sempre a frente de seus concorrentes.
Neste sentido, com o propósito de cooperar com
o combate a esses tipos de fraude e tentar solucionar
o problema através de alguma medida legislativa, solicito as informações especiﬁcadas.
Sala das Sessões, 5 de julho de 2011. – Senador Alvaro Dias.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão encaminhados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 841, DE 2011
Nos termos do Art. 222 do Regimento Interno
da Casa, Requeiro voto de aplauso em comemoração
aos 200 anos da emancipação político-administrativa
do município de Bagé, que serão completados no dia
17 de julho de 2011.
Justiﬁcação
A cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, caminha
rumo às comemorações de um importante marco histórico: o ano em que celebra 200 anos de emancipação.
A cidade de Bagé foi emancipada no dia 17 de
julho de 1811; ela também é conhecida como a “Rainha da Fronteira”. Em agosto está prevista uma grande
festa para comemorar este marco histórico!
Sua economia é baseada na agricultura, pecuária
e no comércio local. Possui uma universidade particular
(Universidade da Região da Campanha Urcamp), uma
universidade federal Unipamna (Universidade Federal
do Pampa) e a Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul UERGS.
Bagé é conhecida pela Festa Internacional do Churrasco, a maior festa deste tipo no Brasil, por onde circulam cerca de 60 mil pessoas em quatro dias de duração.
Paralelamente, acontece a festa campeira, que
está em sua 3ª edição. Bagé é mormente conhecida
pela Semana Crioula Internacional, que ocorre sempre
no mês de abril, com grande competição de gineteadas. É sede, também, da exposição-feira rural mais
antiga do país, a Expo-feira de Bagé, que no ano de
2010 realizou a sua 98° edição.
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A colonização da região onde ora se encontra o
município iniciou-se com a chegada de europeus em
ﬁns do século XVII, notadamente portugueses e espanhóis. Uma das primeiras construções foi uma reducão construída por jesuítas, chamada Santo André
dos Guenoas, fundada como posto avançado de São
Miguel, um dos Sete Povos das Missões.
Peço, respeitosamente a esta Casa, que aprove
requerimento de minha autoria concedendo Voto de
Aplauso em Comemoração aos 200 anos da emancipação político-administrativa do município de Bagé/RS.
Para tanto gostaríamos que esse voto fosse enviado para o seguinte endereço na Prefeitura do Município
de Bagé/RS, direcionado ao Sr. Prefeito Luis Eduardo
Colombo dos Santos, Rua Caetano Gonçalves, 1151,
CEP 96400-970, Bagé/RS.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO N° 842, DE 2011
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno
da Casa, requeiro voto de aplauso em Comemoração
aos 199 anos do aniversário do município de Pelotas/
RS que serão completados no dia 7 de julho de 2011.
Justiﬁcação
A história do município começa em junho de 1758,
através da doação que Gomes Freire de Andrade, Conde de Rabadela, fez ao Coronel Thomáz Luiz Osório,
das terras que ﬁcavam às margens da Lagoa dos Patos. Em 1763 fugindo da invasão espanhola, muitos
habitantes da Vila de Rio Grande buscaram refúgio nas
terras pertencentes a Thomáz Luiz Osório. Mais tarde,
vieram também os retirantes da Colônia do Sacramento,
entregue pelos portugueses aos espanhóis em 1777.
Em 1780, instala-se em Pelotas o charqueador
português José Pinto Martins. A prosperidade do estabelecimento estimulou a criação de outras charqueadas
e o crescimento da região, dando origem à povoação
que demarcaria o início do município de Pelotas. Com
o sucesso desta indústria, os charqueadores, dispondo
de duas estações amenas, construíam palacetes para
suas habitações e promoviam a cultura e a educação,
no ambiente urbano, exempliﬁcado pela inauguração
do Teatro Sete de Abril, em 1831, quatro anos antes
de Pelotas ser elevada à condição de cidade.
A Freguesia de São Francisco de Paula, fundada
em 7 de julho de 1812 por iniciativa do padre Pedro
Pereira de Mesquita, foi elevada à categoria de Vila em
7 de abril de 1832. Três anos depois, em 1835, a Vila é
elevada à condição de cidade, com o nome de Pelotas.
O nome do município, “Pelotas” teve origem nas embarcações de varas de corticeira forradas de couros, usadas para a travessia dos rios na época das charqueadas.
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A grande expansão das charqueadas fez com que
Pelotas fosse considerada a verdadeira capital econômica da província, vindo a se envolver em todas as
grandes causas cívicas. Pelotas tem a segunda maior
concentração de curtumes do Estado e uma das maiores capacidades curtidoras de couro e peles do Brasil.
O município tem tradição na cultura do pêssego
e aspargo. A produção do leite é o grande destaque na
pecuária, constituindo a maior bacia leiteira do Estado, Pelotas apresenta um comércio ágil e diversiﬁcado
com serviços especializados e empresas de pequeno,
médio e grande porte.
Para tanto gostaríamos que esse voto fosse enviado para o seguinte endereço na Prefeitura do Município de Pelotas/R$ direcionado ao Sr. Prefeito Adolfo
Antonio Fetter, Praça Coronel Pedro Osório, 101, Centro, Pelotas/RS CEP. 96015-010.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 843, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de Congratulações à Rádio Agudo AM, pelo
transcurso dos 62 anos de sua fundação, que ocorrerá
em 14-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Sérgio Luis Tessele, no seguinte endereço: Av. Concórdia, 1480 – Agudo – RS
– CEP 96540-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora Ana Amélia.
REQUERIMENTO Nº 844, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Clube Nonoai, pelo
transcurso dos 33 anos de sua fundação, que ocorrerá em 17-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Luiz Carlos Santana dos Santos,
no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, 373 – Nonoai
– RS – CEP 99600-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECERES NºS 675 E 676, DE 2011
PARECER N° 675, DE 2011
Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre a Indicação n° 1, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere
à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle e,
por seu intermédio, às Subcomissões de
Resíduos Sólidos e de Aquecimento Global,
estudo conjunto de medidas legislativas
para reduzir os impactos da ação humana
ao meio ambiente.
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
Por intermédio da Indicação nº 1, de 2007, a Senadora Serys Slhessarenko sugere a esta Comissão
e, por seu intermédio, às Subcomissões de Resíduos
Sólidos e de Aquecimento Global, a elaboração de
estudo conjunto de medidas legislativas para reduzir
os impactos da ação humana sobre o meio ambiente.
II – Análise
O art. 224 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) deﬁne a Indicação (INS). Trata-se de sugestão
de Senador ou de Comissão, para que o assunto nela
focalizado seja objeto de providência ou estudo pelo
órgão competente da Casa, com a ﬁnalidade do seu
esclarecimento ou formulação de proposição legislativa.
O art. 225 estatui que a INS não pode conter consulta a qualquer Comissão sobre interpretação ou aplicação
de lei, bem como sobre ato de outro Poder. O mesmo
dispositivo do RISF veda a possibilidade de a INS conter
sugestão ou conselho a qualquer Poder da República.
A INS n° 1, de 2007, cumpre os requisitos determinados pelos dispositivos regimentais acima referidos.
Em relação ao mérito da proposição, cabe inicialmente ressaltar que o relatório G8 Climate Scorecards
2008 mostra que nenhum país industrializado deve
atingir as metas de redução de emissões necessárias para que o planeta não aqueça mais que 2°C nos
próximos quinze anos. Nesse contexto, o mundo tem,
no máximo, igual prazo para que as emissões atinjam
um pico e declinem.
O planeta precisa trilhar um caminho de desenvolvimento com baixa emissão de gases de efeito estufa e baseado em energias renováveis.
Por outro lado, as mudanças do clima podem criar
boas oportunidades para as tecnologias limpas e para
um grande potencial de investimento, crescimento e
criação de empregos.
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As cinco principais economias emergentes – Brasil, China, Índia, México e África do Sul – não podem
deixar de crescer visando a um desenvolvimento com
baixas emissões de gases de efeito estufa.
A proposição de um estudo de medidas legislativas que visem à redução dos impactos das ações
antrópicas sobre o meio ambiente é uma iniciativa
oportuna. A elaboração desse documento pela Subcomissão Permanente do Aquecimento Global (CMAAQ),
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conjuntamente com a Subcomissão Temporária sobre
o Gerenciamento de Resíduos Sólidos (CMAGRS), é
uma medida racional e coerente.
III – Voto
Com base no exposto, votamos pela aprovação
da Indicação n° 1, de 2007.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 2008. – César
Borges, Relator.
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PARECER Nº 676, DE 2011
Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre a Indicação nº 1, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere
à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle e,
por seu intermédio, às Subcomissões de
Resíduos Sólidos e de Aquecimento Global,
estudo conjunto de medidas legislativas
para reduzir os impactos da ação humana
ao meio ambiente.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Por meio da Indicação nº 1, de 2007, a Senadora Serys Slhessarenko “sugere à Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA) e, por seu intermédio, às Subcomissões de Resíduos Sólidos e de Aquecimento Global,
estudo conjunto de medidas legislativas para reduzir
os impactos da ação humana ao meio ambiente”.
Ao justiﬁcar a proposição, a autora faz referência
a relatório da Organização das Nações Unidas (ONU)
sobre o processo de aquecimento global, segundo o
qual a temperatura da Terra pode, até 2100, sofrer elevação de 1,8°C até 4°C, com derretimento do gelo polar
e consequente elevação de 18cm até 58cm no nível
dos oceanos. Argumenta, então, sobre a importância
do trabalho das subcomissões supracitadas, no sentido
de propor ações complementares destinadas a reduzir
o impacto da ação humana sobre o meio ambiente.
A Indicação nº 1, de 2007, foi distribuída à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, na qual foi aprovada, em 2008,
com base em parecer do Senador César Borges.
Nesta oportunidade, a matéria volta ao exame
da CMA.
II – Análise
Nos termos do art. 102-A do Regimento Interno do
Senado Federal, compete à CMA opinar sobre temas
atinentes à defesa do meio ambiente, entre os quais
política e sistema nacional do meio ambiente. Daí a
pertinência do exame da matéria por esta Comissão.
Ocorre, todavia, que nova análise da proposição
pela CMA perdeu oportunidade, uma vez que ela já foi
aprovada por esta Comissão, conforme apontado acima.
Além disso, cumpre ressaltar que o Congresso
Nacional, por meio do Ato Conjunto n° 1, de 2007,
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instituiu Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas (CMEsp-Mudanças Climáticas), destinada
a acompanhar, monitorar e ﬁscalizar as ações governamentais referentes a essas mudanças.
No decorrer de suas atividades, que se estenderam até junho de 2008, essa Comissão Mista realizou
diversas audiências públicas destinadas a discutir aspectos relativos a setores como ﬂorestas, agropecuária,
eletricidade, educação ambiental, mercado de carbono
e elaboração da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas. Os trabalhos da Comissão culminaram com
a apresentação de projetos de lei nas duas Casas do
Congresso Nacional.
No Senado Federal foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 32, de 2008, que “altera o art. 10 da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus ﬁns e mecanismos
de formulação e aplicação, para introduzir critérios
relacionados com as mudanças climáticas globais no
processo de licenciamento ambiental de empreendimentos com horizonte de operação superior a vinte e
cinco anos”; PLS nº 33, de 2008, que “dispõe sobre
a Redução Certiﬁcada de Emissão”; e PLS nº 34, de
2008, que “dispõe sobre a concessão de subvenção
à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva legal, e
sobre a possibilidade de recebimento da subvenção
na forma de abatimento de dívidas de crédito rural”.
Pode-se concluir, portanto, que o tratamento dado
às questões relativas a mudanças climáticas pela referida Comissão atendeu plenamente os objetivos da Indicação apresentada pela Senadora Serys Slhessarenko.
Finalmente, em relação a esses objetivos, deve
ser enfatizada a aprovação, pelo Congresso Nacional,
da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que
“institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima
– PNMC e dá outras providências” e da Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010, que “institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998; e dá outras providências”. Além
disso, os trabalhos da Subcomissão Permanente sobre
Aquecimento Global (CMAAQ) já foram encerrados.
III – Voto
Considerando que os objetivos da Indicação nº
1, de 2007, foram atendidos pela referida Comissão
Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, votamos
pelo arquivamento da proposição em exame.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2011. – Cícero
Lucena, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
675 e 676, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre a Indicação nº 1, de 2007.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a Indicação nº 1, de 2007, ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Esgotou-se no último dia 7 de julho, o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 527, de 2009, da Senadora Marisa Serrano,
que institui o “Prêmio Brasil de Incentivo à Pesquisa e
à Aplicação de Conhecimentos e de Tecnologia para
o Desenvolvimento Humano”.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que foi
constatada a existência de inexatidão material, devida
a lapso manifesto, nos autógrafos do Projeto de Lei do
Senado nº 340, de 2009, aprovado terminativamente
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e remetido à revisão da Câmara dos Deputados.
Uma vez que a correção não importa em alteração no sentido da matéria, a Presidência determinou
a confecção de novos autógrafos do referido Projeto
para envio à Câmara dos Deputados, nos termos do
inciso III do art. 325 do Regimento Interno.
É o seguinte o texto ﬁnal corrigido a ser encaminhado à Câmara dos Deputados:

TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 340, DE 2009
Denomina “Rodovia Tenente-Brigadeiro Murillo Santos” o trecho rodoviário
compreendido entre a Base Aérea de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e o
entroncamento com a BR-101.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É denominado “Rodovia Tenente-Brigadeiro
Murillo Santos” o trecho rodoviário compreendido entre
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a Base Aérea de Natal, no Estado do Rio Grande do
Norte, e o entroncamento com a BR-101.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem
que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara
nº 10 de 2011 (nº 5.785/2009, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
sobre o ensino na Aeronáutica; e revoga o Decreto-Lei nº 8.437, de 24 de dezembro de 1945, e as Leis
nºs 1.601, de 12 de maio de 1952, e 7.549, de 11 de
dezembro de 1986.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
Projeto vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
do Presidente do Tribunal de Contas da União os Avisos nos 988-Seses-TCU-Plenário, de 2011, na origem
e 1.020-Seses-TCU-Plenário, de 2011, na origem.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 12 de julho do corrente.
São os seguintes os avisos:
Aviso nº 988-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 6 de julho de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo
nº TC 005.976/2011-1, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 6-7-2011, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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Aviso nº 1020-Seses-TCU-Plenário
Brasília – DF, 6 de julho de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo
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nº TC 015.946/2010-0, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 6-7-2011, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os avisos lidos vão 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 recebeu o Aviso nº 970, de
2011, na origem, do Tribunal de Contas da União, que
encaminha cópia do Acórdão nº 1786/2011, proferido
nos autos do TC 005.415/2010-1, com informações
complementares referentes ao Requerimento nº 123,
de 2006, do Senador Arthur Virgílio.
O Aviso nº 970, de 2011, juntado ao processado do Requerimento nº 123, de 2006, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 234, de
2011, na origem, da Senhora Presidente da República,
que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 29, de 2011 (nº 4.567/2008, na Casa de origem),
de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios, que altera a Organização Judiciária
do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecida pela
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Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008, sancionado e
transformado na Lei nº 12.434, de 2011.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 250, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos 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, sancionado e transformado na Lei nº 12.439, de 2011; e
– nº 251, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei do Senado nº 77, de 2002 (nº
7.077/2002, naquela Casa), do Senador Moreira
Mendes, que acrescenta Título VII-A à Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
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-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sancionado
e transformado na Lei nº 12.440, de 2011.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 171,
de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
do Senado nº 218, de 2009 (nº 6.615/2009, naquela
Casa), que 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, sancionado e
convertido na Lei nº 12.432, de 29 de junho de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 171/11/PS-GSE
Brasília, 7 de julho de 2011
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
ﬁns, que o Projeto de Lei nº 6.615, de 2099 (PLS nº
218/09), que “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.”, foi sancionado
pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República
e convertido na Lei nº 12.432, de 29 de junho de 2011.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 400, DE 2011
Altera o art. 9º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, para reduzir a base de
cálculo do imposto de renda das pessoas
físicas no caso de rendimentos da presta-
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ção de serviços de transporte de passageiros, e o art. 30 da Lei nº 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, para excluir, da base de
cálculo da Contribuição para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP)
e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) devidas
por sociedade cooperativa de taxistas os
ingressos decorrentes do ato cooperativo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ..................................................
..............................................................
II – 20% (vinte por cento) do rendimento
bruto, decorrente do transporte de passageiros.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º O art. 30 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30. As sociedades cooperativas de
crédito, de transporte autônomo de passageiros e de transporte rodoviário de cargas,
na apuração dos valores devidos a título de
Coﬁns e PIS-faturamento, poderão excluir da
base de cálculo os ingressos decorrentes do
ato cooperativo, aplicando-se, no que couber,
o disposto no art. 15 da Medida Provisória nº
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais
normas relativas às cooperativas de produção
agropecuária e de infra-estrutura.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
As cooperativas de trabalhadores são uma forma
racional e eﬁcaz de associação, que possibilita aos proﬁssionais autônomos ganhar mercado e competir com
grandes empresas prestadoras de serviços. Ao invés de
atuar de forma solitária para captar clientes, organizar
a logística de trabalho, inclusive a parte administrativa,
realizar capacitação, etc., o cooperado pode focar na
efetiva prestação dos seus serviços, enquanto a cooperativa cuida de todos os demais detalhes.
O § 2º do art. 174 da Constituição Federal dispõe
que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras
formas de associativismo. Não é por outro motivo que estamos propondo excluir da base de cálculo da Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) os ingressos decorrentes dos atos cooperativos realizados por sociedades cooperativas de taxistas.
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Atos cooperativos são aqueles praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas
e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais, não implicando operação de mercado, nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria. Aprovada esta proposição,
a parcela da receita repassada ao cooperado, quando
decorrente de serviço por este prestado à cooperativa,
não gerará a incidências das contribuições mencionadas.
Acreditamos que a medida é justa e concede
a essas cooperativas o mesmo tratamento aplicável
àquelas de transporte rodoviário de carga.
Realmente, não existe razão para atribuir incidência tributária diferenciada as essas duas espécies de
sociedades cooperativas. Ademais, entre os preparativos essenciais para os eventos mundiais que o Brasil sediará – Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas
–, está, justamente, o melhoramento do sistema de
transporte público pátrio, inexistindo dúvidas de que os
taxistas devem estar incluídos nesse plano estratégico.
Tendo em vista esse aspecto, também estamos
propondo alteração no art. 9º da Lei nº 7.713, de 1988,
para reduzir a base de cálculo do imposto de renda devido pelos taxistas autônomos de sessenta por cento para
vinte por cento do rendimento bruto auferido. A mudança
é relevante e irá estimular esses proﬁssionais, inclusive,
a adquirir veículos mais novos, o que vai ao encontro dos
esforços para a melhoria do nosso transporte público.
Em atendimento ao art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que exige, na proposição da qual decorra renúncia de
receita, a estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro da
norma no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, informamos que, partindo do pressuposto
de que este projeto será aprovado no ano de 2012, a renúncia será de R$48,1 milhões nesse primeiro exercício,
R$53 milhões em 2013 e R$58,5 milhões em 2014. Esses
valores serão considerados na estimativa de receita da lei
orçamentária e não afetarão as metas de resultados ﬁscais
previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Portanto, contamos com o apoio dos Senadores
para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões – Senador Gim Argello.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Vide texto compilado
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Art. 9º Quando o contribuinte auferir rendimentos
da prestação de serviços de transporte, em veículo pró-
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prio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação ﬁduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
I – quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga;
II – sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
Parágrafo único. O percentual referido no item
I deste artigo aplica-se também sobre o rendimento
bruto da prestação de serviços com trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados.
LEI Nº 11.051, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004
DOU de 30.12.2004
Dispõe sobre o desconto de crédito
na apuração da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL e da Contribuição
para o PIS/Pasep e Coﬁns não cumulativas
e dá outras providências.
Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito e de
transporte rodoviário de cargas, na apuração dos valores
devidos a título de Coﬁns e PIS-faturamento, poderão
excluir da base de cálculo os ingressos decorrentes do
ato cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e demais normas relativas às cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura.
(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
– DOU DE 27/08/2001
Alterado pela Lei nº 11.933, de 28/04/2009
Alterado pela Medida Provisória nº 447, de 14/11/2008
Altera a legislação das Contribuições
para a Seguridade Social – COFINS, para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda,
e dá outras providências.
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718, de 1998,
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I – os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II – as receitas de venda de bens e mercadorias
a associados;
III – as receitas decorrentes da prestação, aos
associados, de serviços especializados, aplicáveis na
atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão
rural, formação proﬁssional e assemelhadas;

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

IV – as receitas decorrentes do beneﬁciamento, armazenamento e industrialização de produção do associado;
V – as receitas ﬁnanceiras decorrentes de repasse
de empréstimos rurais contraídos junto a instituições
ﬁnanceiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1º Para os ﬁns do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da
venda de bens e mercadorias vinculados diretamente
à atividade econômica desenvolvida pelo associado e
que seja objeto da cooperativa.
§ 2º Relativamente às operações referidas nos
incisos I a V do caput:
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I – a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o disposto
no art. 13;
II – serão contabilizadas destacadamente, pela
cooperativa, e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea, com a identiﬁcação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias
e quantidades vendidas.
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa)
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, em Decisão Terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 142
a 177, de 2011, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão

JULHO 2011

Julho de 2011

receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo
nºs 178 e 179, de 2011.
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 178 e
179, de 2011, vão à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência comunica que está publicado o
Parecer nº 11, de 2011-CN, sobre o Aviso nº 9, de 2008,
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, em avulsos e no Diário do Senado Federal
de 7 de julho do corrente, que concluiu pela apresentação
de projeto de decreto legislativo sobre as contas do Tribunal de Contas da União, referentes ao exercício de 2007.
Nos termos do art. 142 do Regimento Comum, o
projeto será encaminhado à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº /2011
Brasília, 11 de julho de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que declino da
vaga de suplente pelo Bloco Parlamentar da Maioria
na Comissão Representativa do Congresso Nacional,
para o mandato de 19 a 31 de julho do corrente, tendo
em vista compromissos anteriormente assumidos para
o mesmo período.
Atenciosamente. – Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, por permuta com o
Senador Paulo Paim.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, é uma
honra muito grande ocupar a tribuna deste Senado
em uma sessão presidida por V. Exª. Tenho por V. Exª
o maior respeito e admiração pelo trabalho da maior
importância que desenvolve nesta Casa. V. Exª honra
o Senado nacional.
Sr. Presidente, no momento em que se discute
a reforma política no País, queria deixar aqui um depoimento sobre o sistema eleitoral vigente no Brasil.
Considero que o voto obrigatório e o sistema de eleição proporcional para deputado são os grandes responsáveis pela desorganização do sistema político do Brasil.
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O sistema proporcional leva o eleitor a votar em
um candidato, vê-lo derrotado e, com o voto a ele
dado, eleger outro. Permite, em outras palavras, que
um candidato sem voto seja eleito e que o candidato
com grande votação seja derrotado.
O sistema proporcional encarece enormemente a
eleição, pois cada partido é obrigado a apresentar um
grande número de candidatos, sendo a maioria deles
sem qualquer possibilidade de sucesso, mas apenas para
somar legenda. Essa situação encarece as despesas do
partido com programas de televisão, rádio, papel, gráﬁca,
transporte, sem falar em outros custos administrativos.
Defendo a adoção de um sistema majoritário
chamado Distritão. Cada Estado seria considerado
um distrito e os candidatos com maior votação seriam
eleitos deputados.
No Distritão, Sr. Presidente, é eleito quem tem
voto. Muitos dos candidatos sem voto que hoje participam das eleições com expectativa de ser eleitos com
o voto dos outros nem seriam candidatos, pois sem o
voto de legenda os partidos políticos não teriam nenhum interesse em suas candidaturas.
Essa situação, Sr. Presidente, iria reduzir em
aproximadamente 90% o número de candidatos a deputado, o que, como disse anteriormente, iria reduzir
enormemente o custo de uma eleição.
Não existe, no voto majoritário chamado Distritão,
a mais remota possibilidade de ser eleito o sem voto, o
candidato que não teve voto para ocupar a deputação.
Nas eleições no Distritão, seriam eleitos pelo
voto direto e secreto os candidatos mais votados. Por
exemplo, no Rio de Janeiro seriam eleitos deputados
os 46 candidatos mais votados.
Sr. Presidente, existem contra o voto majoritário
duas objeções que, a meu ver, não procedem. A primeira delas é que no Distritão aumenta a possibilidade de
eleição dos candidatos com maior poder econômico,
chamados pela imprensa de endinheirados.
O chamado endinheirado pode ser eleito por
qualquer sistema. Ele pode ser eleito pelo voto proporcional vigente e o voto por ele recebido pode, além
de elegê-lo, eleger também outros candidatos à sua
legenda. O endinheirado, Sr. Presidente, pode comprar
um lugar na lista proporcional fechada, conseguindo
até uma boa colocação nessa lista.
No voto majoritário, o chamado Distritão, o endinheirado pode se eleger, mas os seus votos não elegem outras pessoas.
A outra crítica de que o voto majoritário, chamado
Distritão, enfraquece o partido não prevalece também.
No voto proporcional hoje vigente no País, o eleitor vota
sobretudo na pessoa, sabendo que ela pertence a um
partido e que, em decorrência do princípio da ﬁdelidade
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partidária, não poderá mudar a sua ﬁliação. No Distritão nada muda na relação do candidato com o partido.
Resumindo, Sr. Presidente, o voto proporcional para
deputado leva à eleição de candidato sem voto, à derrota
do candidato com voto, permite que o voto dado a um determinado candidato eleja outro. O sistema proporcional
encarece enormemente o custo da eleição. No caso do
voto proporcional, com lista fechada, ele retira ainda do
eleitor e transfere a prioridade para eleger os deputados
às cúpulas partidárias. É o voto indireto. Não é voto direto.
Tira do eleitor o poder que ele tem hoje de eleger seu deputado, transferindo para as cúpulas partidárias.
Sr. Presidente, o voto majoritário corrige as distorções do sistema proporcional e se baseia em um
princípio muito simples do regime democrático: é eleito quem recebe o voto direto e secreto do eleitor. Ou
seja, é eleito quem tem voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Senadora Ana Amélia deseja um aparte.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP RJ) - Por favor, eu darei um aparte à Senadora Ana
Amélia, com muita honra. Eu não tinha visto.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Francisco Dornelles, caro Presidente Mozarildo Cavalcanti, eu lhe agradeço pela generosa lembrança ao
nosso Senador. Eu queria endossar as suas palavras,
nesse pronunciamento sobre a reforma política e nesses
aspectos sobre o sistema eleitoral, mas sobretudo agradecer o seu empenho e o seu trabalho na rapidez e na
agilidade, eu diria, disciplinar no comando da comissão
especial designada pelo Presidente José Sarney, em que
foi possível cumprir o calendário deﬁnido para as propostas de reforma, algumas das quais, nós já sabíamos de
antemão, não teriam viabilidade sequer na Comissão de
Constituição e Justiça, onde está sendo apreciada agora.
Portanto, tudo aquilo que o caro Líder e também Senador
que comandou a comissão especial, as suas sábias projeções a respeito do futuro da reforma política estão todas
elas se conﬁrmando. É uma pena que a gente não possa
oferecer ao eleitorado brasileiro um sistema moderno - e
eu diria mais legítimo -, porque ﬁquei convencida, pela sua
argumentação, de que o Distritão, o voto majoritário para
as eleições proporcionais, é o mais legítimo. Eu até tenho
usado muito o caso do Rio Grande do Sul em que a Deputada Luciana Genro, ex-Deputada Federal do PSOL, fez
130 mil votos, e não chegou a Casa, à Câmara Federal, e
um outro parlamentar, por conta das alianças e coligações,
com 18 mil votos está ocupando uma cadeira na Câmara
Federal. A legitimidade de 130 mil votos parece maior do
que 18 mil votos. Agradeço muito a gentileza deste aparte e o cumprimento mais uma vez pela dedicação e pelo
empenho que o senhor faz deste mandato, sobretudo
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nesse trabalho feito não só em relação à reforma eleitoral, mas de um projeto de que o senhor foi Relator, vindo
da Câmara, que cria a empresa individual, o qual todos
os setores empreendedores do nosso país, especialmente do meu Estado, o Rio Grande do Sul, acolheram com
grande entusiasmo. Esperamos - e torço, num aparte que
ﬁz ao Senador Lindbergh Farias, do seu Estado, o Rio de
Janeiro -, para que a Presidenta Dilma Rousseff sancione
essa lei da empresa individual sem vetos. Parabéns pelas
duas iniciativas, meu caro Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. No Rio de
Janeiro, nós tivemos situações idênticas: candidatos
com 90 mil, 100 mil votos derrotados e outros candidatos com 20 mil votos eleitos.
Eu acho que precisamos adotar o sistema baseado num princípio muito simples: é eleito quem tem
voto; quem não tem voto aguarda a sua vez, espera a
outra eleição, espera obter o apoio do povo para ocupar um mandato eletivo.
Em relação à empresa individual de responsabilidade limitada, eu agradeço o importante apoio dado
por V. Exª a essa iniciativa. Acho que é uma grande
revolução. Ela vai simplesmente eliminar a ﬁgura do
laranja, que é quase obrigatório numa sociedade limitada de prestação de serviços. Ela vai facilitar que
pessoas que estão fora do mercado possam ter essa
empresa individual; que o empreendedor que hoje está
na informalidade chegue ao mercado, podendo atuar
com maior eﬁciência e objetividade.
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, nesse instante, ao Senador Paulo Paim, que permutou comigo para falar
nesse momento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão Senador Mozarildo Cavalcanti,
Senador Geovani Borges, Senador Dornelles, Senadora Ana Amélia, venho com alegria à tribuna, neste
momento, para comentar o desenrolar de um tema que
tem me dado muita alegria, que é o que está acontecendo em Porto Alegre, quando a Escola Imperadores
do Samba decidiu contar nossa vida na avenida. Como
eu digo, não é a minha vida, mas a dos trabalhadores,
do nosso povo, de toda nossa gente.
Sr. Presidente, devido ao grande número de compositores inscritos, que já chega a 35, a coordenação
da Escola Imperadores do Samba modiﬁcou o regulamento que previa uma eliminatória para o dia 30 e
a ﬁnal seria no dia 6 de agosto, quando eu estaria
presente. Quero dizer que a ﬁnal continua no dia 6 de
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agosto, mas teremos três eliminatórias: uma no dia 16,
uma no dia 23 e outra no dia 30 de julho,
Todos os sambas escolhidos serão apresentados
na quadra no dia 16 de julho, quando serão eliminadas
de três em três. No dia 23, todos os sambas classiﬁcados
se apresentarão novamente e, nessa disputa, serão eliminados três. No dia 30, ocorrem as mesmas etapas das
eliminatórias com a apresentação de todas as classiﬁcadas
e mais três serão eliminadas. Todos os sambas que obtiverem sucesso nas três eliminatórias se apresentarão na
grande ﬁnal, no dia 6 de agosto, quando, então, será escolhido o samba da Imperadores do Samba, Carnaval 2012.
Sr. Presidente, quero, neste momento, agradecer
muito à escola, ao povo gaúcho, aos compositores.
Estive recentemente na capital, quando me foi
apresentada a ideia de como será a apresentação
da escola, o enredo. Foi uma noite fria, mas o calor,
o carinho que recebi ali foi de mexer, como digo, com
os nossos corações. A Imperadores do Samba, tenho
certeza, fará um grande carnaval, independentemente
do resultado. Creio eu que, pela disputa aguerrida, forte
entre as escolas, teremos um dos melhores carnavais
de Porto Alegre dos últimos tempos.
Quero dizer, Sr. Presidente, que, para mim, é uma
alegria muito grande, uma satisfação saber que minha caminhada, a nossa história de vida, que – repito – a história
dos trabalhadores vai ser contada na avenida. É mais que
a história de um homem negro e operário que chega ao
Senado; é a história de militantes políticos; é a história que
inspirou artistas das letras. Enﬁm, é bonito poder ouvir que
a nossa caminhada da infância até o momento, Senador
Geovani – já passo a palavra a V. Exª -, vai ser contada
em versos, imaginar aquela gente toda cantando nossos
primeiros passos na vida política do Rio Grande e do País
e saber que essa história vai dar samba.
Tive alegria de, no ﬁnal de semana, ler as 35 letras e ouvir os sambas, que me mandaram gravados.
Confesso que não saberia qual escolher. Todas são
lindas! Não que minha história seja tão bonita, bonita
mesmo é a capacidade dos compositores de transformar a minha humilde história em uma história bonita.
Com alegria, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – Senador Paulo Paim, eu tive uma experiência lá no Amapá,
um dos extremos do País. V. Exª está lá no Rio Grande do
Sul; nós estamos no Amapá. Soube pelo Presidente, Senador Mozarildo, que o ontem cantado de decantado “do
Iapoque ao Chuí” – e estou querendo me habituar – agora
é do Caburaí ao Chuí. Eu não sou carnavalesco. Nunca
participei, mas uma escola da minha cidade, a Escola de
Samba da Cidade de Macapá resolveu homenagear o
meu pai. E eu fui, naturalmente representando a família.
Nós éramos 17; hoje somos 10 ﬁlhos vivos. É uma emo-
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ção que diﬁcilmente se consegue descrever. Quando V. Exª
subiu a essa tribuna para prestar uma homenagem muita
justa, quando descreve que ouviu as letras, os primeiros
tons, que V. Exª inclusive se emocionou, passou um ﬁlme
na minha cabeça. Senti os mesmos passos, os mesmos
procedimentos, a emoção que V. Exª está retratando dessa tribuna. Meus parabéns, Senador Paulo Paim, V. Exª é
merecedor. Imagino e já vejo V. Exª na avenida desﬁlando e sentido essa emoção. Para concluir, quero lhe dizer
que não tínhamos chance nenhuma de classiﬁcação,
mas fomos campeões, com o “Cabra Macho”, o Senhor
Miguel Pinheiro Borges, que é lá do Rio Grande do Norte
e do Nordeste, uma emoção que até hoje ainda me arrepia. Então, parabéns a V. Exª e eu vou ﬁcar vibrando lá
do Amapá, imaginando V. Exª desﬁlando com cadência –
porque eu não entendia nada, eu chamava ala de pelotão
(Risos) – e com os adereços característicos do carnaval,
uma linguagem, uma gíria própria. Nós fomos campeões
no Amapá e eu desejo que essa sua homenagem também
seja vencedora no seu Estado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com certeza muita emoção vai ter. Pelo que ouvi até o momento, acho que eu vou mais chorar do que cantar naquela
avenida. Pelo que eu sinto até o momento, vai ser algo
muito bonito. Só estar lá, para mim, já vai ser uma alegria
muito grande. Eu faço questão de dizer que tudo que ﬁz
foi embalado pelo povo gaúcho. Por isso, estarei lá.
Até para mim, Senador Geovani, no dia em que
vieram me convidar, perguntaram, digamos, com certa
insegurança se eu aceitaria. Eu não só aceitei, como
estarei lá. Como disse alguém para mim, Senadora
Ana Amélia: “Vê se vai e não ﬁca só fazendo assim
com o dedinho. Tem que gingar.”
Um aparte a V. Exª.
A Srª. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Pelo que sei,
V. Exª tem samba no pé, Senador Paulo Paim. Eu queria
realmente cumprimentar a Imperadores do Samba, uma
escola de samba tradicional de Porto Alegre, com uma
história muito rica na participação dessa que é a maior
festa popular. V. Exª, este ano, no Carnaval do Rio de Janeiro, com os aposentados, já esteve lá presente, sendo
homenageados pelos aposentados. Agora, uma escola de
samba vai contar sua história. É uma história muito rica,
mas é, sobretudo, um tributo e uma recompensa às suas
convicções e à sua ﬁrmeza e coerência na Câmara Federal,
como Deputado Federal, e agora neste segundo mandato
como Senado da República, lutando pelos mesmos ideais de justiça social, de direitos humanos e de defesa dos
trabalhadores e dos aposentados, além, é claro, por outra
agenda de interesses da comunidade do nosso Estado, já
que somos representantes do Rio Grande do Sul. Senador
Paim, imagino a sua emoção lendo e fazendo a seleção
dessas letras. Conhecendo-o como o conheço, sentimental
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que é – e só as pessoas que têm uma grandeza de alma,
um poeta também; o senhor também escreve poesia –,
certamente deve ter se emocionado quando leu as letras
e teve diﬁculdade de fazer a seleção do samba-enredo
Paulo Paim para o Carnaval 2012. Então, endosso e ﬁco
muito feliz que a Imperadores do Samba tenha tomado
essa iniciativa. Parabéns! O senhor merece.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senadora Ana Amélia. É com alegria que recebo as suas considerações. Confesso que, ao mesmo
tempo em que estava lendo e ouvindo, eu lembrava um
pouco, como disse aqui também o Senador Geovani,
um pouco da história de cada um nós, das nossas vidas, porque não é só a minha vida, das nossas vidas
e da caminhada que ﬁzemos até o momento.
Queria aqui, de público, agradecer aos 35 compositores pela forma como escreveram letras tão bonitas.
Percebi nelas que a homenagem era uma homenagem
aos trabalhadores, ao nosso povo, a toda nossa gente
e não somente a mim.
Quero dizer também que eu acabei escrevendo
ontem uma carta para eles. Claro que eu não poderia
dizer, na carta, qual, no meu entendimento, letra mais
me agradou, porque todas me agradaram. Então, tomei
emprestados alguns versos de um compósitos antigo
da Imperadores, Wilson Nei, e escrevi uma carta mais
ou menos na linha do que eu comentei aqui. Disse, então, no encerramento, agradecendo a todos:
Povo meu, Povo meu,
Ainda resta um lugar na nossa escola
Desça da arquibancada e vem sambar
com o Imperador
Pois onde existe alegria existe amor.
Esse foi um dos campeões lá de Porto Alegre,
cujo compositor foi Wilson Nei. Fiz esse comentário
porque remeti a carta para eles agradecendo a cada
um dos compositores.
Sr. Presidente, eu queria, nesta tarde, aproveitar
o ﬁnal deste semestre para fazer um pequeno balanço
do que foram esses seis meses, principalmente na Comissão de Diretos Humanos, cuja presidência assumi
no dia 1º de março.
Eu faço aqui um pequeno balanço e quero compartilhar com os senhores uma reﬂexão.
Após 25 anos no Parlamento, primeiro, na Assembleia Nacional Constituinte, jamais esquecerei aqueles 2
anos; depois, presidindo a Comissão do Trabalho e Serviço Público na Câmara; ﬁz parte da Mesa; fui Vice-Presidente daqui do Senado, mas posso assegurar que um
dos momentos mais bonitos da minha vida parlamentar,
aquele que mais marcou, foi o que presidi a Comissão de
Direitos Humanos daqui do Senado entre 2007 e 2008.
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Lembro-me que por lá passaram, vitimados pela violência, pelas discriminações, homens e mulheres, negros,
brancos, sempre perseguindo o respeito a seus direitos.
Passaram pessoas com deﬁciência em busca de igualdade de oportunidade; passaram idosos, aposentados ou
não, lutando por sua dignidade; passaram índios buscando
respeito a sua cultura e o direito à terra; passaram homens
e mulheres defendendo a liberdade religiosa, lutando
pelo ﬁm da violência contra criança, contra adolescente,
contra mulheres, idosos; passaram grupos lutando pela
liberdade religiosa, pela livre orientação sexual; passaram jovens lutando de forma permanente pelo direito à
vida e pelo acesso ao emprego digno;
Lá debatemos o combate às drogas. Lá procuramos valorizar os estudantes. Enﬁm, foram dois anos,
eu diria, mágicos de muita ação, de muita luta e de
uma satisfação interior sem tamanho que pude deixar
registrados no livro que escrevi quando terminei o trabalho lá: O Canto dos Pássaros nas Manhãs do Brasil.
Senti, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que ali era uma trincheira na
defesa dos direitos humanos e dos direitos sociais.
Por isso, Sr. Presidente, ﬁquei satisfeito quando,
este ano, o Partido dos Trabalhadores me indicou para
voltar à Comissão de Direitos Humanos.
Três acontecimentos na condução das políticas
de direitos humanos me deixaram otimista. O primeiro
foi ouvir a primeira mulher eleita Presidente do Brasil
dizer para o mundo que os direitos humanos são inegociáveis, sendo um dos pilares da sustentação da
nossa democracia. O segundo foi a notícia da indicação
da minha amiga e Deputada Federal Maria do Rosário
para o cargo de Ministra dos Direitos Humanos. Por ﬁm,
a parceria que teria no Parlamento com a Deputada
Federal Manuela D’ávila que, lá na Câmara, é Presidente da Comissão de Direitos Humanos.
Aﬁnal, defender os direitos humanos é um caminho diário nas nossas vidas, é a proteção do indivíduo
com um olhar nas pessoas, com um olhar na humanidade. A cada batalha travada, vencida ou não, as lutas
e os desaﬁos se renovam. Eu sou daqueles que não
acreditam em derrotas. Acredito que muitas vezes nós
não atingimos aquilo que gostaríamos, mas estamos
acumulando energia para a segunda batalha e na busca
permanente dos direitos para todo o nosso povo, para
toda a nossa gente. Enfrentamos as peleias sempre de
coração e alma aberta, com a mente muito tranquila.
Eu digo, às vezes, que nem todos compreendem
o signiﬁcado e a importância dos direitos humanos,
mas aqui eu me socorro com o que disse Maria Victória Benevides. Disse ela:
Direitos humanos são aqueles direitos
comuns a todos os seres humanos, sem dis-
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tinção de raça, sexo, classe social, religião,
etnia, cidadania política ou julgamento moral.
São aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca a todo ser humano.
Independem do conhecimento formal dos
Poderes Públicos, por isso são considerados
naturais ou mesmo acima e antes das leis,
embora devam ser garantias que estão asseguradas por esses mesmos Poderes.
Sr. Presidente, no dia 2 de março, quando fui
votado para presidir a CDH – e ﬁcarei lá, se assim o
Senado entender, pelo período regimental –, eu quero dizer que até o dia 14 de julho, agora, quando entramos praticamente em recesso, completaremos 54
reuniões da Comissão, sendo 36 audiências públicas,
11 reuniões deliberativas e 7 reuniões das Subcomissões Permanentes da Mulher, da Criança, do Trabalho
Escravo e da Política de Combate à Fome e à Miséria.
Nesse período, contamos com a participação efetiva
dos Senadores membros da Comissão, titulares e suplentes, que contribuíram, com certeza, para o bom
encaminhamento daquela Comissão.
Para não fazer injustiça, Sr. Presidente, não vou
citar nomes, mas, com certeza, eu diria que a ampla maioria dos Senadores da Comissão se ﬁzeram
presentes, principalmente quando eram chamados a
pedido deste Senador, que fazia um pedido respeitoso e carinhoso. Votaríamos naquele dia os chamados
projetos terminativos, e V. Exª, muitas vezes, Senador
Mozarildo, foi um daqueles que solicitei e foi lá nos dar
a alegria da sua presença.
Neste semestre, Sr. Presidente, mais uma vez,
oferecemos, com o trabalho da Comissão, palco a quem
não tem palco e oportunidade àqueles que não têm oportunidades. Procuramos lá, na sua plenitude, dar espaço
a todos, para que todos possam sentir e mostrar o que
querem e até mesmo aquilo que entendem que outros não
querem. Mas, no bom debate, nós estamos construindo
e buscando aquilo de que muitas vezes o Senador Cristovam fala, que é o caminho da felicidade e do bem-estar.
Ouvimos diversos relatos que mostraram o lado
difícil da vida, como o caso da violência nas escolas
em todo o Brasil, dos jovens assassinados em Realengo, das vítimas da contaminação pelo chumbo, lá em
Santo Amaro, na Bahia, dos assassinatos no campo.
Na Comissão de Direitos Humanos, Sr. Presidente, podemos dizer que por lá passaram pessoas com
propostas inovadoras. Debatemos o Estatuto do Motorista, que está sendo palco de debate em diversas
capitais. Dentro do possível, acompanhei umas sim,
outras não. Estiveram vários empresários, representantes de centrais sindicais, federações, confederações,
todos buscando construir documentos que valorizem
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a nossa caminhada e naturalmente o interesse dos
trabalhadores de todas as áreas.
Ouvimos propostas de desenvolvimento de jogos
educativos, apresentadas, por exemplo, por estudantes da Fevalle, de São Leopoldo, durante a audiência
pública sobre o mapa da violência no Brasil.
Eu considero a CDH uma comissão que tem esse
olhar para as pessoas, porque lá o nosso contato e a
defesa são do ser humano.
Dos projetos que tramitam na Comissão de Direitos
Humanos, nós aprovamos 50% deles. Dos outros 50%,
25% estão em fase de reexame: uns não foram aprovados, foram recusados; em outros houve pedido de vista;
outros, aguardam audiência pública. O importante, Sr.
Presidente, é que a comissão trabalhou mais do que três
dias por semana, de março até hoje, quando o nosso espaço, na verdade, seria um dia por semana.
Quero destacar, Sr. Presidente, uma iniciativa da sociedade civil, que, por intermédio da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, recebeu projeto para
estabelecer direitos para os autistas. O PLS nº 168, de
2001, foi construído por pais e mães que possuem ﬁlhos
com autismo. A proposta estabelece a Política Nacional
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista. O projeto deu entrada na comissão, o
Senador Flávio Arns foi indicado relator e, depois, indiquei
a Senadora Ana Rita, e o projeto já foi aprovado em todas as comissões da Casa, aqui no plenário do Senado
e já está lá na Câmara dos Deputados.
Quero destacar aqui algumas das audiências públicas que entendi importantes, porque não posso falar
de todas, realizadas nas segundas-feiras, pela manhã
e transmitidas ao vivo para todo o Brasil.
Começo lembrando que uma das primeiras contou
com a presença da Ministra Maria do Rosário, informando
aos Senadores as políticas estabelecidas pelo Governo
Federal para a área. Em seguida, iniciamos um ciclo de
audiências públicas sobre o tema que incidem diretamente
sobre o interesse da sociedade, de todo o povo brasileiro.
Faço aqui o destaque de algumas: por exemplo, as ações
nacionais e internacionais de combate à fome e à miséria;
o Estatuto da Igualdade Racial, quanto a sua regulamentação, porque já é lei; acidentes no trânsito envolvendo ciclistas, motociclistas, caminhoneiros, automóveis e outros
face ao número relevante de mortes, infelizmente, nas vias
urbanas, enﬁm, nas rodovias brasileiras; sugestões para
ampliar o Estatuto do Motorista; sugestões para ampliar
o Estatuto da Pessoa com Deﬁciência, que está na Câmara – as pessoas com deﬁciência debateram lá o Dia
Nacional do Sistema Braile, para se buscar mais espaço
para as pessoas cegas; debate da Lei Maria da Penha;
a violência nas escolas, a partir, principalmente e infelizmente, do que aconteceu com as crianças do Realengo,
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no Rio de Janeiro; políticas para a população indígena;
projetos sociais na visão do Tribunal de Contas da União,
TCU; direito das empregadas domesticas; violência contra
magistrados ameaçados de morte; proposta da Anvisa que
debate os medicamentos inibidores de apetite; violência
contra jornalistas em prol da liberdade de imprensa; leitura do relatório e diligência a Belo Monte; política salarial
dos aposentados e pensionistas em decorrência da LDO
– encaminhamos, a partir do debate, uma emenda; eu
ainda falava, na semana que passou, com o Presidente
da Comissão Senador Vital do Rêgo, que disse que provavelmente amanhã será votado, e a intenção é acatar
uma emenda que garanta aos aposentados percentual
de reajuste com aumentos reais e que a Cobap e demais
entidades se farão presentes lá naquela comissão amanhã;
os problemas do câncer de Mama no Brasil; 120 anos da
Inspeção no Trabalho – graças a esse movimento foram
contratados mais 120 ﬁscais e mais 100 estão para ser
contratados agora no segundo semestre, embora sejam
necessários mais de mil ﬁscais para ampliar a ﬁscalização
e assegurar o direito dos trabalhadores; Reforma Política
na visão dos movimentos sociais; erradicação da miséria
e redução da pobreza; Estatuto do Motorista no contexto
do Mercosul; mapa da violência no Brasil, soluções e desaﬁos; cidadania cigana; os efeitos da contaminação por
chumbo na cidade de Santo Amaro, Bahia; mapa da diversidade no setor bancário (igualdade de oportunidades
para todos); teste do pezinho; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; mais uma audiência para discutir os medicamentos inibidores de apetite; debatemos
depois poesia e direitos humanos, com a presença ilustre
do grande poeta Thiago de Mello, um dos maiores defensores dos direitos humanos no Brasil e no mundo, como
eu disse lá, um poeta sem fronteira;.
– regulamentação dos combustíveis, direito dos frentistas, com duas audiências públicas;
– violência no campo;
– integração entre o desenvolvimento do
País e os direitos humanos;
– funcionários do Ministério das Relações
Exteriores lotados em consulados brasileiros e
representações diplomáticas, embaixadas, e também aqueles que estão aqui no Brasil, com denúncias gravíssimas sobre a situação daqueles
que atuam nas embaixadas aqui no Brasil, ou
seja, embaixadas, naturalmente, de outros países;
– combate ao trabalho escravo;
– cumprimento do papel das agências
reguladoras na aplicação das leis que promovem a dignidade do consumidor;
– violência contra a mulher e programas
oﬁciais que se destinam à proteção das vítimas;
– o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Sr. Presidente, o objetivo dessas audiências é
dar foco aos problemas, mas também buscar soluções e dar encaminhamentos concretos às demandas
apresentadas.
E isto, sem dúvida, foi o que a Comissão fez.
Um dos exemplos foi a criação de um grupo de trabalho integrado o Itamaraty e com todos os sindicatos
daqueles que atuam dentro dos consulados, das embaixadas, aqui ou no exterior. Estão caminhando para
uma solução.
Também, Sr. Presidente, outro exemplo é o caso
dos ciganos, que vivem às margens do poder público,
numa situação quase de invisibilidade, e desprotegidos pela lei. A partir da reunião que tivemos, surgiu
a proposta, inclusive, de uma legislação que proteja
efetivamente a nação cigana.
Avançamos e, com a Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, vamos realizar,
inclusive, a Conferência Cigana.
Sr. Presidente, termino dizendo que, no próximo
semestre, seguiremos com este roteiro. Já no dia 1º
de agosto, vamos debater, em conjunto com a Subcomissão de Trabalho, Emprego e Previdência, a questão
da jornada de trabalho e a redução de encargos na
folha de pagamento.
Na quarta-feira, dia 3 de agosto, vamos receber
o Alto Comissário da ONU para Refugiados, Sr. António Guterres. No dia 4, faremos Audiência Pública
para instituir o PLS 09/2008, que institui o Programa
de Prevenção de Idiomas Indígenas Brasileiros.
Por ﬁm, quero dizer que devemos, sempre, manter acesa a chamada da esperança. Digo isto porque,
no último dia 9 de julho, nós comemoramos o Dia do
Sonhador.
Este é um direito que deveria ser talhado em
nossa Constituição de maneira impositiva: “Todos os
brasileiros têm o direito de sonhar, acordados ou dormindo”. Socorro-me, mais uma vez, do Senador Cristovam que diz que deveria estar na Constituição que
todos têm que ter direito à felicidade.
Lembro aqui uma frase de Walt Disney: “Se você
pode sonhar, você pode fazer”.
A história está repleta de sonhadores – por isso,
nós também somos sonhadores –, tais como: Gandhi, Mandela, Marthin Luther King, Madre Tereza de
Calcutá, Bertha Lutz, Zilda Arns, Joana d’Arc, Zumbi
dos Palmares, Rosa Parks, entre tantos outros, muitos
anônimos, mas que sonharam e souberam transformar
o seu sonho em realidade.
Só quero agora dar por lido, Sr. Presidente – este
é o encaminhamento que faço –, de uma nota, que
me deixou muito preocupado, que tem o aval da Anﬁp
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e também o aval do Sindicato dos Fiscais da Receita
Federal do Brasil.
O que dizem, Sr. Presidente, as duas notas, do
Sindireceita e da Anﬁp? Elas pedem a revogação da
Nota Técnica 171, que foi publicada pela Receita Federal, porque, infelizmente, a Nota, no seu conjunto,
faz com que os ﬁscais não deem a atenção devida
para a questão da arrecadação previdenciária, principalmente naquela parte que compete ao empregador
que recolhe do empregado e tem que encaminhar para
o depósito nas contas da Previdência.
A nota é dura e, no ﬁm, no último parágrafo, diz
o seguinte:
Portanto, e por tudo comentado acima,
pedimos a revogação da Nota Técnica 171 e a
elaboração de outra norma legal, que não seja
uma nota técnica, que combine produtividade
e segurança para o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil e que esta seja precedida de
um amplo debate interno antes de sua publicação e implementação.
A Nota Técnica 171, Sr. Presidente, na verdade,
acaba fazendo com que o trabalhador tenha diﬁculdade, no ato da aposentadoria, para comprovar que o
empregador efetivamente recolheu para os cofres da
Previdência aquela parte que compete ao trabalhador.
Se isso acontece, poderá até não depositar, e
aí é apropriação indébita e, mais do que nunca, caso
de polícia.
Então, estamos pedindo a revogação, Sr. Presidente, o mais rápido possível, porque entendemos
que essa norma chamada Nota Técnica 171 trará um
prejuízo enorme para os trabalhadores no ato da sua
aposentadoria.
Era isto, Senador Mozarildo Cavalcanti. Agradecemos a V. Exª pela tolerância de permitir que eu falasse
em torno de, no mínimo, trinta minutos.
Sr. Presidente, peço que sejam publicados na
íntegra os meus pronunciamentos.
Obrigado, Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Registro sobre festival de composições de samba enredo para Imperadores do Samba.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu já ﬁz
referência aqui nesta Tribuna que o meu nome será
tema do enredo da escola Imperadores do Samba de
Porto Alegre para o carnaval 2012.
Para a nossa alegria o festival de composições
está sendo um sucesso. E devido ao grande número
de inscritos a coordenação foi obrigada a modiﬁcar o
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regulamento, que previa uma eliminatória no dia 30 e
a ﬁnal no dia 06 de agosto.
A ﬁnal continua no mesmo dia, porém agora serão
3 eliminatórias, nos dias 16, 23 e 30 de julho.
Sendo que todos os sambas escolhidos para se
apresentarem na quadra, se apresentarão no dia 16
de julho, onde serão eliminados 3 sambas.
No dia 23 todos os sambas classiﬁcados no dia
16 se apresentarão novamente e também serão eliminados 3 sambas da disputa.
No dia 30 ocorrem as mesmas etapas das eliminatórias anteriores, com a apresentação de todos os
classiﬁcados e a eliminação de 3 sambas.
E todos os sambas que obtiveram sucesso nas 3
eliminatórias se apresentarão na grande ﬁnal do dia 06
de agosto, quando será escolhido o samba que representará os Imperadores do Samba no carnaval 2012.
Sr. Presidente, quando estive recentemente na
capital gaúcha para o lançamento do tema enredo em
minha homenagem, senti, de fato, o calor da comunidade carnavalesca. Era uma noite fria, mas o calor do
carinho que recebi de todos aqueceu o meu coração.
A Imperadores do Samba não fará somente um
bonito carnaval. Creio que será o melhor carnaval de
todos os tempos.
Saber que minha caminhada inspirou mais que
trabalhadores, mais que militantes políticos, inspirou
artistas das letras, é uma grande felicidade para mim
e ponto alto de minha história política. Ouvir minha infância ser contada em versos, imaginar a nossa gente
cantando junto comigo as minhas primeiras lutas políticas, e perceber que minha vida dá samba – e bons
sambas – traz ao meu coração a certeza de que todas
as nossas escolhas valeram à pena...
Nunca é em vão, pois sei que não ﬁz nada sozinho; ﬁz com o povo do Rio Grande.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço,
com muita sinceridade e felicidade na alma a todos os
compositores que estão participando do festival.
São 35 composições, um número recorde e grandioso, que cantam minha trajetória e me deixaram
cheio de alegria.
Percebo nelas além do homem público, além do
deputado, do senador, do político; percebo que, tanto
a Escola Imperadores do Samba, quanto os compositores, viram em mim o brasileiro trabalhador que sou.
Como tantos brasileiros trabalhadores que somos.
Tomo emprestados alguns versos de um compositor da Imperadores, Wilson Ney, e faço meu agradecimento a todos...
Povo Meu, Povo Meu
Ainda resta um lugar em nossa escola
Desça da arquibancada
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E vem sambar com Imperador
Pois além de alegria
Existe amor.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Pronunciamento sobre balanço dos trabalhos na Comissão de Direitos Humanos
e Cidadania no 1º semestre de 2011.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um
dia muito especial, nós estamos concluindo os seis
primeiros meses do meu segundo mandato como Senador da República.
Neste período, quero compartilhar uma reﬂexão.
Após 25 anos no Parlamento, posso assegurar que um
dos momentos mais emocionantes da minha vida parlamentar, após a Constituinte, foi presidir a Comissão
de Direitos Humanos do Senado Federal nos anos de
2007 e 2008.
Por lá passaram corações vitimados pela violência, passaram negros, brancos buscando seus direitos,
passaram pessoas com deﬁciência atrás da igualdade de oportunidades, passaram idosos, aposentados
ou não, lutando por sua dignidade, passaram índios
buscando o respeito a sua cultura e a posse de suas
terras, passaram homens e mulheres defendendo a liberdade religiosa, lutando pelo ﬁm da violência contra
crianças, adolescentes, mulheres e idosos, passaram
grupos lutando pelo respeito à livre orientação sexual, passaram jovens lutando pelo combate às drogas,
passaram estudantes.
Foram 2 anos mágicos, de muitas ações, de muita luta e de uma satisfação interior sem tamanho que
pude deixar registrados no livro “O Canto dos Pássaros
nas Manhãs do Brasil”.
Senti, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, uma trincheira para os defensores
dos Direitos Humanos e Sociais.
Por isso, ﬁquei extremamente satisfeito com a
indicação, no início do ano, da bancada do Partido
dos Trabalhadores, referendada pelos demais partidos
da Casa, em indicar o meu nome para a presidência
da CDH.
Três acontecimentos na condução das políticas
de Direitos Humanos me deixaram otimista. O primeiro
foi ouvir a primeira mulher eleita presidenta do Brasil
dizer para o mundo que: “Os Direitos Humanos são
inegociáveis”, sendo um dos pilares de sustentação
da nossa democracia.
O segundo foi a notícia da indicação da minha
amiga, deputada federal Maria do Rosário, para o cargo de ministra dos Direitos Humanos.
E, por ﬁm, a parceria que teria no Parlamento
com a também deputada federal Manuela D’Avila na
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presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
Aﬁnal, defender os Direitos Humanos é um caminho diário pela proteção do indivíduo e da humanidade. A cada batalha vencida, as lutas e os desaﬁos
se renovam. Mas, enfrentamos as peleias de corpo,
alma e coração.
Muitos não compreendem o signiﬁcado dos Direitos Humanos, mas, como diz Maria Victória Benevides,
Direitos Humanos são aqueles direitos comuns a todos
os seres humanos, sem distinção de raça, sexo, classe
social, religião, etnia, cidadania política ou julgamento
moral. São aqueles que decorrem do reconhecimento
da dignidade intrínseca a todo ser humano.
Independem do reconhecimento formal dos poderes públicos – por isso são considerados naturais ou
acima e antes da lei – embora devam ser garantidos
por esses mesmos poderes.
Srªs e Srs. Senadores, do dia 02 de março, quando fui escolhido para presidir a CDH, até a próxima
quinta-feira, 14 de julho, completaremos 54 reuniões
da Comissão. Sendo 36 Audiências Públicas, 11 reuniões deliberativas e 7 reuniões das Subcomissões
Permanentes.
Neste período contamos com a participação efetiva dos senadores membros da Comissão, titulares e
suplentes que contribuíram para a aprovação das matérias, bem como para o encaminhamento de soluções
para os temas que surgiram nas Audiências Públicas.
Para não fazer injustiça, não citarei nomes, mas
tivemos alguns que estiveram presentes em todos os
momentos, em todas as horas, dando o melhor de si.
Neste semestre, mais uma vez, oferecemos, com
os nossos trabalhos, palco a quem não tem palco e
oportunidade àqueles que não sentem, com plenitude,
o sabor da vida, da felicidade e do bem-estar.
Ouvimos diversos relatos, que mostraram o lado
perverso da vida, como o caso de violência nas escolas
em todo o Brasil, dos jovens assassinados em Realengo, das vítimas de contaminação por chumbo, na cidade de Santo Amaro-BA e de assassinatos no campo.
Na Comissão de Direitos Humanos também passaram pessoas com propostas inovadoras. Debatemos
sobre o Estatuto do Motorista, que está reunindo trabalhadores, autônomos, empresários e centrais sindicais preocupados em construir um documento para
valorizar os proﬁssionais do setor e toda a sociedade.
Ouvimos propostas de desenvolvimento de jogos
educativos, apresentadas por estudantes da FEVALLE
durante Audiência Pública sobre o Mapa da Violência
no Brasil.
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Srªs e Srs. Senadores, eu considero a CDH uma
das mais importantes Comissões do Senado Federal,
por que lá o nosso contato com o ser humano é diário.
Dos projetos que tramitam na Comissão de Direitos Humanos, nós aprovamos 50% deles. Dos outros 50%, 25% estão em fase de reexame, com vistas
ou aguardando audiência pública para instrução e os
outros 25% prontos para a pauta que serão votados
na reunião deliberativa que ocorrerá dia 11 de agosto.
Entre eles quero destacar uma iniciativa da sociedade civil que, através da Comissão Direitos Humanos e Legislação Participativa, apresentou projeto
para estabelecer direitos para aos autistas.
O PLS 168, de 2001, foi construído por pais e
mães que possuem ﬁlhos com autismo. A proposta
estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
O projeto já foi aprovado no Senado e agora está na
Câmara dos Deputados.
Quero destacar aqui algumas das nossas Audiências Públicas que ocorrem às segundas-feiras pela
manhã.
Uma das primeiras reuniões contou com a presença da Ministra da Secretaria de Direitos Humanos,
Maria do Rosário Nunes, informando para os senadores as políticas estabelecidas pelo Governo Federal
para a área.
Em seguida, iniciamos um ciclo de Audiências
Públicas sobre temas que incidem diretamente nos
interesses da sociedade. Faço questão de ressaltar
alguns dos assuntos que foram levados à Comissão.
São eles:
– as ações nacionais e internacionais de
Combate à Fome e à Miséria.”
– o Estatuto da Igualdade Racial
– os acidentes de trânsito envolvendo
ciclistas, motociclistas e outros, face ao número relevante de mortes nas vias urbanas e
rodovias brasileiras
– sugestões ao Estatuto do Motorista.
– as pessoas com deﬁciência no Dia Nacional do Sistema Braile
– a Lei Maria da Penha
– a violência nas escolas, caso das crianças de Realengo-RJ
– Políticas para a população indígena
– Projetos sociais na visão do Tribunal
de Contas da União – TCU
– Os direitos das empregadas domésticas
– Violência contra os Magistrados
– a proposta da ANVISA para a retirada
de circulação dos medicamentos inibidores
de apetite
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– Violência contra os Jornalistas em Prol
da Liberdade de Imprensa
– Leitura do relatório Diligência – Belo
Monte
– Política Salarial dos Aposentados e
Pensionistas em decorrência da LDO ﬁxar o
valor do salário mínimo em R$ 616,34 e o fator previdenciário
– os problemas do Câncer de Mama no
Brasil
– 120 anos de Inspeção do Trabalho no
Brasil, em defesa dos direitos humanos
– a Reforma Política na visão dos movimentos sociais
– erradicação da miséria e redução da
pobreza
– Estatuto do Motorista no contexto do
Mercosul
– Mapa da violência no Brasil: soluções
e desaﬁos
– cidadania Cigana
– os efeitos da contaminação por chumbo
na cidade de Santo Amaro-BA
– Mapa da Diversidade no Setor Bancário (igualdade de oportunidades para negros,
indígenas, pessoas com deﬁciência)
– teste do pezinho
– mais uma audiência para debater a
proposta da ANVISA para a retirada de circulação dos medicamentos inibidores de apetite
(anorexígenos)
– Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos nas diretrizes do Ensino Fundamental nos municípios do Brasil
– Poesia e Direitos Humanos – com a
presença ilustre do grande poeta Thiago de
Mello, um dos maiores defensores dos Direitos Humanos no Brasil e no mundo
– regulamentação dos Combustíveis
–violência no campo
– integração entre o desenvolvimento do
país e os direitos humanos
– funcionários do Ministério das Relações
Exteriores – MRE, lotados em consulados brasileiros e representações diplomáticas
– erradicação do trabalho escravo
– o cumprimento do papel das agências
reguladoras na aplicação das leis que promovem a dignidade do consumidor.
– a violência contra a mulher e programas
oﬁciais que se destinam a proteção das vítimas.
– o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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O objetivo dessas Audiências não é, simplesmente, apresentar os problemas. É, sim, buscar soluções e dar encaminhamentos concretos às demandas
apresentadas.
E, isto, sem dúvida, nós estamos fazendo. Um
dos exemplos é a criação de um grupo de trabalho
com representantes do Itamaraty, do Ministério do
Trabalho, do Sindinações, do Sinditamaraty e de auxiliares locais para debater três pontos: a situação de
auxiliares locais em Consulados e Embaixadas no exterior; a situação de auxiliares locais em Consulados
e Embaixadas no Brasil; e as carreiras de oﬁciais de
chancelaria do Itamaraty.
Outro exemplo é o caso dos ciganos que vivem
às margens do poder público e desprotegidos pela Lei.
Eles têm, mesmo, conhecimentos extensos, valores de
vida admiráveis... mas, são marginalizados.
Pois bem, a partir da reunião que tivemos, surgiu
a proposta de criação do Estatuto dos Ciganos, com
regras, deveres, direitos e obrigações.
A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da
Igualdade Racial realizará, no início de 2012, a Conferência Cigana, para ouvir as demandas dos povos.
Meus amigos e minhas amigas, no próximo semestre seguiremos ﬁrmes. Já no dia 1º de agosto, no
retorno dos trabalhos, debateremos, em conjunto com
a Subcomissão de Trabalho, Emprego e Previdência,
a redução da jornada de trabalho e a redução de encargos na folha de pagamento.
Na quarta-feira, dia 03, receberei o Alto Comissário da Onu para os Refugiados,o senhor António
Guterres. No dia 04, faremos Audiência Pública para
instruir o PLS 09/2008, que institui o Programa de Prevenção de Idiomas Indígenas Brasileiros.
Por ﬁm, quero dizer que devemos, sempre, manter acesa a chama da esperança. Digo isso porque,
no último dia 9 de julho, nós comemoramos o Dia do
Sonhador.
Este é um direito que deveria ser talhado em
nossa Constituição de maneira impositiva: “Todos os
brasileiros têm o direito de sonhar, acordados ou dormindo”. Cabe, aqui, a célebre frase de Walt Disney
quando diz: “Se você pode sonhar você pode fazer”.
A história está repleta de sonhadores, tais como:
Gandhi, Mandela, Marthin Luther King, Madre Tereza
de Calcutá, Bertha Lutz, Zilda Arns, Joana d’Arc, Zumbi
dos Palmares, Rosa Parks, e outros tantos anônimos,
que dedicam as suas vidas por uma sociedade melhor.
Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Pronunciamento sobre a
Nota Técnica 171 COPES/COFIS.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago a
esta Tribuna uma reﬂexão sobre a Nota Técnica 171
Copes/Coﬁs, um documento elaborado em conjunto
com a Coordenação-Geral de Processos Estratégicos
e a Coordenação de Fiscalização da Receita Federal
do Brasil.
Embora editada em novembro de 2010, as preocupações em relação ao seu conteúdo e determinações
chegaram as minhas mãos pelo Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal e pela ANFIP –
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal somente na semana passada.
Segundo os auditores a referida norma tem cunho
meramente arrecadatório vez que pretende priorizar a
ﬁscalização dos tributos mais rentáveis em detrimento
das ﬁscalizações das contribuições previdenciárias.
Essa medida vai de encontro a todo ordenamento
jurídico brasileiro, pois fere a Constituição Federal e o
Código Tributário Nacional no que tange ao princípio
da legalidade e fere também o Regime Jurídico Único
dos Servidores Federais ao serem compelidos a não
executar o que a lei os obriga...
Pois a referida norma determina que os auditores
não programem ﬁscalização previdenciária da rubrica
SEGURADOS caso o potencial de crédito nesta não
seja relevante.
Essa atitude vem corroborar com a sonegação, em
prejuízo não somente da receita, mas principalmente
do patrimônio da Previdência Social, que não é deste
ou daquele governo, mas de todos os trabalhadores.
As contribuições previdenciárias respondem por
cerca de 30% dos tributos arrecadados pela Receita
Federal do Brasil. Não há motivo para tratá-la com
menosprezo.
Segundo dados do SINDIFISCO, em 2009, apenas o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, o
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL tiveram valores
de crédito superiores às contribuições previdenciárias.
Por sua abrangência, complexidade e relevância
social as contribuições dos segurados merecem toda a
atenção, especialmente porque são fontes de receita
para cobrir as despesas com os benefícios concedidos
aos trabalhadores.
Segundo informações recebidas tanto do SINDIFISCO como da ANFIP, a edição da Nota Técnica 171
baseou-se em procedimentos e diﬁculdades que resultaram das alterações promovidas pela Lei nº 11.941,
oriunda da MP 449.
A baixa eﬁciência da ﬁscalização previdenciária
ocorrida em 2009 adveio dessas alterações legais e
não da ineﬁciência dos auditores que por sua vez, tiveram, diante de novas regras, que refazer ﬁscaliza-
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ções, migrar dados de sistemas e adaptarem-se aos
novos procedimentos.
O documento foi elaborado com um escopo muito pequeno, utilizando apenas o exercício de 2009, e
em um ambiente de mudanças que comprometem e
distorcem a realidade.
A NT 171 busca uma eﬁciência arrecadatória
com a fórmula simplista de melhor resultado com menor custo, mesmo que para isso tenha que reduzir os
procedimentos ﬁscalizatórios das receitas que demandam maior complexidade e, portanto, mais horas de
trabalho dos auditores.
A orientação de reduzir horas de ﬁscalização
sobre a contribuição dos trabalhadores e concentrar
nas contribuições dos empregadores por representarem maior volume de arrecadação precisa ser revista,
repensada.
Conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, as contribuições
previdenciárias são o tributo mais sonegado no Brasil.
Por termos uma das maiores cargas tributárias
do mundo, e das mais complexas pelo grande número
de tributos, estima-se que em 2008 a sonegação ﬁscal
atingiu R$ 200 bilhões.
A adoção das medidas elencadas na referida nota
técnica contribuirá para o crescimento desse tipo de
delito, prejudicando não somente a arrecadação, mas
toda a sociedade.
É certo que as sonegações e fraudes tendem a
crescer nas áreas em que a ﬁscalização é menos rigorosa ou menos presente.
Uma das práticas fraudulentas mais utilizadas é
a apropriação indébita previdenciária, em que o patrão
deixa de repassar à Previdência Social as contribuições
recolhidas dos trabalhadores.
Hoje, com a alteração do Código Penal, a prática
conﬁgura crime e deve ser punida com os rigores da
lei, pois fere os valores éticos, morais e sociais.
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Entendo que a recente NT 171 vai na contramão
dessa valoração, pretendendo ﬂexibilizar a ﬁscalização redirecionando para os tributos e receitas mais
vantajosas economicamente abrindo caminho para
a sonegação e a apropriação indébita previdenciária.
Defendo sim um estado mais ﬁscalizador, com
uma carga tributária menor e menos complexa, pois
já ﬁcou demonstrado em diversos estudos que quanto
menor a ﬁscalização mais corrupto é um país.
A relação número de auditores está intimamente
ligada à corrupção.
O Brasil, que está entre os países com alto índice de corrupção, (segundo o índice anual de percepção da corrupção) tem somente 8 auditores por 100
mil habitantes enquanto a Dinamarca, que possui 100
auditores para cada 100 mil habitantes, está no topo
da lista dos países menos corruptos.
Se quisermos nos equiparar a eles teremos que
contratar 160.000 auditores e fazer uma verdadeira
reforma tributária. O problema é gerencial. O que não
dá para admitir é esta ﬂexibilização.
É possível simpliﬁcar procedimentos para dar
celeridade às ﬁscalizações.
Desta forma, me alio ao SINDIFISCO Nacional
e a ANFIP defendendo a revogação da Nota Técnica
171 COPES/CFIS no sentido de uma retomada plena
da ﬁscalização de todas as receitas previdenciárias:
patrimônio de todo trabalhador, dever da Receita Federal do Brasil e bem jurídico tutelado pelo nosso ordenamento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art.210, inciso I
e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Paim.
Concedo a palavra, neste instante, por permuta
com o Senador Cristovam Buarque, ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadora Ana Amélia,
nós estamos impressionados com o número excessivo
de escândalos, escândalos que ocorreram em seis
meses da gestão da nova Presidente da República,
Dilma Rousseff. É impressionante a sucessão de escândalos. Tenho repetido uma frase: “O escândalo de
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hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã
para ser esquecido”
Isso parece ser interminável. Quatro Ministros já
foram substituídos em seis meses. Dois foram demitidos e outros dois foram remanejados.
O principal auxiliar da Presidente Dilma, Antonio
Palocci, envolveu-se no primeiro grande escândalo do
ano e acabou sendo afastado da Casa Civil da Presidência da República, exatamente o principal Ministério
do Governo, o Ministério mais forte. A Presidente foi
obrigada a afastara aquele que apareceu como sendo
o seu principal auxiliar.
A lacuna do principal articulador do Palácio obrigou a remanejamentos que demonstraram a completa desarticulação do núcleo decisório. Esse episódio

542

28836 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

revelou estar o Governo confuso, inseguro, numa situação de complexidade incomum num início de gestão, porque é sempre no início de gestão que quem
comanda o País se sente forte, em razão do pronunciamento das urnas.
No entanto, dessa feita, o que se viu foi o oposto: uma gestão claudicante, de muita insegurança e,
sobretudo, uma gestão confusa.
Depois, tivemos o retorno dos “aloprados”. Aliás,
esse episódio não se esgotou. Amanhã, esperamos
votar requerimentos que possam trazer, para esclarecimentos ao Senado Federal, especialmente o Sr.
Expedito Veloso, que foi quem reabilitou a história dos
“aloprados” fazendo revelações que esclarecem sobre
os protagonistas principais desse escândalo que ocorreu já há cerca de cinco anos. Foi exatamente durante
a campanha eleitoral de 2006 que apareceu uma mala
com R$1,7 milhão, carregada por “aloprados”, num hotel em São Paulo, sendo ﬁlmada pela TV e mostrada a
todo o País. Até hoje, ninguém conseguiu informar qual
a origem daqueles valores. Até hoje, ninguém assumiu
responsabilidade. Ninguém, na verdade, investigou
em profundidade, até porque o inquérito foi arquivado.
Agora, o que se exige é a reabertura desse inquérito, para que esse episódio possa ser, de forma cabal
e deﬁnitiva, esclarecido, a ﬁm de que os responsáveis...
Não estamos falando de suposição, estamos falando
de um fato visível, palpável, do conhecimento público.
Não se discute se houve. Já se sabe que houve. O que
está prevalecendo é aquela tese já de rotina nos últimos
oito anos e meio. Às vezes admite-se a existência do
crime, mas não se admite a existência de criminosos.
É o que está ocorrendo em relação aos “aloprados”. Admite-se que o crime existiu.
Não há quem, no País, aﬁrme o contrário, negue
a existência desse crime, aﬁnal, aﬁrmar que não há
provas seria abusar da ingenuidade das pessoas e,
sobretudo, subestimar a inteligência delas, já que uma
mala com R$1 milhão e 700 mil certamente é uma prova
material consistente que não pode ser ignorada, que
não pode ser desprezada. Portanto, o crime existiu. É
preciso punir agora os criminosos.
Em alguns episódios dos últimos anos, os coadjuvantes foram punidos. Neste caso, nem mesmo os
coadjuvantes. Certamente, a blindagem aos coadjuvantes tem o objetivo de preservar os protagonistas
principais, aqueles que devem ser responsabilizados
criminalmente por essa prática criminosa que permanece impune. E o nosso desejo é que a impunidade
seja vencida com as providências que possam ser
adotadas agora.
O nosso partido já pediu a reabertura desse inquérito. Está tentando ouvir no Senado e também na
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Câmara os partícipes desse episódio, com o desejo
de contribuir para que a responsabilização ocorra e a
impunidade ceda lugar à justiça.
Além dos aloprados, tivemos... Aliás, talvez, a sorte dos aloprados tenha sido o escândalo que explodiu
logo a seguir, no âmbito do Ministério dos Transportes,
que promoveu a derrubada de mais um Ministro e que
vai permitir ouçamos amanhã aqui, no Senado Federal,
o Sr. Pagot, que está no epicentro dessa crise, mas
certamente não aceitará ser responsabilizado com exclusividade. Já sinalizou que existem outros responsáveis pelo que ocorreu no Ministério dos Transportes.
O que nós desejamos no dia de amanhã é que
Pagot possa dar nomes e, sobretudo, dissertar que
modelo é esse que foi adotado no âmbito do Ministério dos Transportes.
A voz de comando partiu de quem? A determinação veio de onde? Quais foram os protagonistas
principais e os coadjuvantes nesse processo? E, principalmente, quais foram os beneﬁciados por esses
desmandos, por esses desvios, por essas falcatruas?
Nesse caso também a existência do crime já é
aceita até no Palácio do Planalto. Foi a Presidente Dilma que demonstrou seu espanto. Pelo menos assim
veiculou a revista Veja ao aﬁrmar que as obras estavam
superfaturadas no Ministério dos Transportes.
E não é de hoje que a denúncia de superfaturamento ecoa aqui no plenário do Senado Federal,
tanto é que o Senador Mário Couto, reiteradamente,
daquela tribuna, convocou o Governo a se pronunciar
e liderou a coleta de assinaturas para a instalação de
uma CPI que teria o objetivo de investigar os desvios
de recursos, especialmente por meio do Dnit. O Senador colheu 37 assinaturas, mas, surpreendentemente, mesmo viabilizada regimentalmente, a CPI não foi
instalada. Ao ﬁnal do ano foi arquivada.
Fomos obrigados, agora, a iniciar o trabalho de
coleta de assinaturas e faltam quatro. Aliás, eu aproveito a oportunidade desse pronunciamento, Senadora
Ana Amélia, que já assinou, inclusive, para dizer que
o requerimento está à disposição dos Srs. Senadores.
Aqueles que não admitem a corrupção e não querem
ver o Brasil como o paraíso do superfaturamento devem
aproveitar essa oportunidade para limpar o Governo,
assinando esse requerimento que propõe a instalação
da CPI, contribuindo para que ela possa investigar, ao
contrário de algumas que foram amordaçadas, manipuladas, dominadas de forma absoluta pelo Governo,
inviabilizando a investigação.
Seria uma grande contribuição à Presidente Dilma.
Ou a Presidente desmonta esse modelo promíscuo agora, ou terminará mal, muito mal o seu mandato.
Ou aproveita essa oportunidade para fazer assepsia,
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para fazer a varredura, para limpar a sujeira que há
nos escaninhos do atual Governo ou terminará certamente condenada pelas pessoas de bem deste País.
Não podemos falar em nome de todos os brasileiros,
obviamente, mas imagino que os brasileiros de bem
haverão de condenar se as providências agora não
forem adotadas de forma objetiva e veemente para
limpar as estruturas contaminadas do Governo com
um modelo de promiscuidade indigno de corresponder às expectativas da sociedade brasileira. É o modelo que institucionalizou o mensalão. Ao contrário
do que muitos imaginam, o mensalão está vivo, muito
vivo, resistindo às intempéries. As tempestades da
indignação que eventualmente ocorrem no País não
foram suﬁcientes para dizimar o mensalão do cenário
nacional. O que ocorre no Ministério dos Transportes
ou o que ocorreu até esses dias, que nome deve ter?
Obviamente, mensalão! Não há palavra que possa,
de forma emblemática, deﬁnir os acontecimentos no
âmbito do Ministério dos Transportes, onde o superfaturamento propiciou o pagamento de propinas e,
certamente, abasteceu, como sinalizou o Sr. Pagot, o
caixa da campanha eleitoral em 2010.
São fatos que certamente nos induzem a aﬁrmações de veemência, mas tais aﬁrmações são exigências para retratar com alguma ﬁdelidade o que vem
ocorrendo no atual Governo.
Os seis meses da Presidente Dilma no Poder
foram marcados, portanto, por episódios rumorosos
derrubando alguns Ministros, mas preservando uma
prática deletéria, com a reprovável utilização de recursos públicos em outros Ministérios ainda não alcançados pelas denúncias de forma visível.
Mas na lista do cadafalso, é o que a imprensa
noticia, estão perﬁlados mais alguns Ministérios: Turismo, a pasta já é de fato conduzida pelo Secretário
Executivo; o Chefe de Gabinete de Segurança Institucional, General Elito Siqueira, em rota de colisão com
a Ministra dos Direitos Humanos; o Ministro da Educação e a da Cultura, ambos à frente de gestões também questionadas. O Ministro da Educação já esteve
por duas ocasiões na Comissão de Educação desta
Casa, sendo duramente questionado em razão das
lambanças ocorridas no seu Ministério.
Portanto, são Ministros que estão sendo alvejados, de forma direta ou indireta, em razão da gestão
claudicante que estão viabilizando diante do País.
Portanto, ao completar seis meses de gestão, o
atual Governo exibe uma decrepitude precoce, qualiﬁcando e reproduzindo palavras de um articulista da
Folha de S.Paulo, o Vinicius Motta que disse: “Uma
administração envelhecida e desgastada em práticas,
quadros e ideias.
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Mas, Sr. Presidente, eu aproveito para aﬁrmar
que este Ministério não está a altura do Brasil. Não só
pela forma, mas pelo conteúdo. Eu já perdi a conta,
são 39, 40 ministérios, e os ministérios são criados
para dar consequência ao aparelhamento do Estado
brasileiro. Na medida em que cresce a base aliada do
Governo – e cresceu nos últimos tempos –, o Governo
cria aparelhos para contemplar os seus seguidores,
especialmente no Congresso Nacional, onde necessita de apoio.
Assim, o modelo do loteamento da administração
federal, que puxa para baixo a sua qualidade e facilita
os atos de corrupção. Esse loteamento que entrega a
cada partido que apoia o Governo um lote, e o partido
se torna proprietário dele, e o Ministro nem sempre é
indicado em razão dos critérios essenciais da probidade, da competência, da qualiﬁcação técnica, mas
em razão de outros interesses muitas vezes escusos,
e quase sempre se sente muito mais grato ao partido
do que à Presidente. Com esse modelo, a Presidente apenas aceita, o partido impõe, e o Ministro deve
satisfações ao partido e não à Presidente. Portanto,
é um modelo incompetente, é um modelo permissivo
e, sobretudo, desqualiﬁcado, que desrespeita as aspirações e as expectativas do povo brasileiro. Esse
é o modelo que tem que ser destruído. E nós vamos
insistir incansavelmente para que não se perca essa
oportunidade.
Eu disse que o Ministério é medíocre, que o Ministério claudica exatamente por falta de qualidade
técnica, já que prevalecem os interesses partidários
nem sempre éticos. E, evidentemente, quem sofre as
consequências é o País, que desperdiça oportunidades preciosas de desenvolvimento, de avanço e de
modernização.
Nós queremos também, Sr. Presidente, dizer que
a promiscuidade não está apenas em atos executivos
materiais, palpáveis. A promiscuidade está na elaboração de uma legislação que preserva a impunidade
e estimula a corrupção. São as medidas provisórias,
especialmente, que são utilizadas como instrumento
para a adoção de normas legais que possibilitam a
corrupção de forma impune. O exemplo maior é a Medida Provisória nº 527, denominada Medida Provisória
da Copa, aprovada na semana passada, que, como
consequência, terá que ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal.
Mais uma vez a oposição se sente obrigada a recorrer ao Supremo Tribunal Federal diante das inconstitucionalidades ﬂagrantes de uma medida provisória
que signiﬁca um retrocesso e não avanço – como alguns querem aﬁrmar –, que recolhe práticas corruptas
do passado, que as traz para a atualidade e que quer
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fotografá-las, como se isso signiﬁcasse modernização
de procedimentos licitatórios no País. Ao contrário, é
retrocesso, é abertura das portas e janelas para a corrupção, é, sobretudo, um estímulo ao tráﬁco de inﬂuência, é o mecanismo adotado para a retribuição de
contribuição ﬁnanceira obtida em campanha eleitoral, é,
sobretudo, o mecanismo adotado para privilegiar aqueles que são mais próximos do poder, mesmo que para
isso tenham que deﬁnir como modernidade o segredo
em valores orçamentários, impossibilitando que a sociedade saiba o preço ﬁnal de uma obra em execução.
Já foram, na esteira desse procedimento, Sr.
Presidente, cerca de seis Ações Diretas de Inconstitucionalidade que a oposição protocolou no Supremo
Tribunal Federal.
Vou concluir, Sr. Presidente. Vejo movimentação
para a posse do Senador que substituirá Itamar Franco
nesta Casa. Vou concluir este pronunciamento antes
mesmo do ﬁnal do meu tempo.
O Senado pode oferecer uma contribuição neste
processo de mudança que pode salvar o Governo Dilma Rousseff, exatamente sendo contundente nas suas
ações, abrindo espaço para a investigação, estimulando
a investigação judiciária que há de ocorrer no Ministério
Público com participação da Polícia Federal para que a
população brasileira possa ser esclarecida. Quem são os
responsáveis pelos desvios? Se há crime e há reconhecimento de que o crime existe, quem são os criminosos?
O que ocorrerá com eles? E os recursos desviados serão
restituídos aos cofres públicos do País? Essas são as
questões que devem ser respondidas, e o Senado tem
essa responsabilidade. É missão sim do Senado Federal
participar desse enfrentamento, adotando os procedimentos que possam contribuir para os esclarecimentos
exigidos pela população brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente, para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Para uma comunicação inadiável, o Senador
Geovani Borges.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, gostaria de pedir a palavra pela Liderança
do Governo logo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em seguida, após a oradora inscrita, Senadora
Ana Amélia, o Senador Romero Jucá falará como Líder.
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O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, na semana passada, um
grande passo foi dado pelo Brasil na direção de um
futuro com mais justiça social e menos miséria.
Reﬁro-me, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, à
sanção, pela Presidente Dilma Rousseff, da lei que conﬁrma o Sistema Integrado de Assistência Social – Suas
como a entidade que coordenará todas as iniciativas
de assistência social do Governo Federal, em parceria
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
O Suas foi criado em 2005, mas é a partir de
agora, com sua oﬁcialização, que ele ganha força e
legitimidade.
A lei sancionada pela Presidente Dilma estabelece o Suas como um dos principais instrumentos do
Estado brasileiro no combate que travamos pela superação da pobreza e pelo ﬁm das desigualdades sociais.
O Suas é a materialização de um desejo antigo
de todos aqueles envolvidos com assistência social no
Brasil. Essas aspirações foram manifestadas em diversas situações, sendo que uma das mais veementes
aconteceu no primeiro ano do Governo Lula, em 2003,
na IV Conferência Nacional de Assistência Social.
Dois anos depois, o Suas foi lançado pelo Presidente Lula, mas desde o início já ﬁcaram evidentes
alguns problemas que impediam que o Suas desenvolvesse todo o seu potencial de transformação social.
Esses obstáculos, ao que tudo indica, foram eliminados com a nova lei do Suas. O novo sistema foi inspirado
na estrutura e na forma de funcionamento do Sistema
Único de Saúde – SUS, que tem como uma de suas
principais características a descentralização e a gestão
compartilhada entre as várias instâncias governamentais.
No caso do Suas, essa gestão se dará por intermédio dos Centros de Referência de Assistência Social
– Cras e dos Centros de Referência Especializados de
Assistência Social – Creas, que coordenarão as ações
de assistência social nos Estados e Municípios.
Outra característica inspirada no SUS é a natureza gratuita e não contributiva do Suas. A assistência
social, antes de qualquer coisa, é um direito das famílias brasileiras menos privilegiadas, sendo, portanto, um
dever do Estado oferecer diversas formas de proteção
aos seus cidadãos menos favorecidos.
Nesse particular, o Suas reforça uma nova visão
da assistência social em nosso País. Cada vez mais,
afastamo-nos daqueles preconceitos do passado que
nos levavam a enxergar a assistência social como
uma espécie de esmola que um estado benevolente e
paternalista oferecia aos seus cidadãos mais pobres.
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O Suas desmonta essa mentalidade. Trata-se de
um sistema organizado, descentralizado, que estimula a
proﬁssionalização da prestação da assistência social e,
acima de tudo, insere a assistência social num quadro
mais amplo de combate às desigualdades regionais e
de luta contra a pobreza extrema.
Como foi muito bem frisado pela Presidente Dilma
ao sancionar a lei do Suas, a rede do Suas andará de
mãos dadas com o Plano Brasil sem Miséria. Segundo a
Presidente, o Suas e o Brasil sem Miséria serão irmãos
gêmeos e terão papel fundamental na superação da extrema pobreza no País. Inclusive, Senador Paulo Paim, tive
a honra, o privilégio e a oportunidade de participar desse
ato solene da sanção dessa lei tão importante para o País.
Nos últimos seis anos, o Suas se desenvolveu
bem e, hoje, conta com dez mil centros de referência,
nos quais atuam 220 mil proﬁssionais.
A partir de agora, a tendência é o número de
centros aumentar, com crescimento correspondente
do número de proﬁssionais envolvidos. Outra meta é
alcançar a integralidade dos municípios brasileiros:
hoje, o SUAS já está presente em 99,5% de nossas
cidades, mas o objetivo é criar pelo menos um centro
de referência em cada uma de nossas cidades.
Em suma, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, o
SUAS conquista um importante marco legal e garante
seu lugar entre os grandes sistemas de cidadania em
atividade no País.
A lei sancionada pela Presidente Dilma Rousseff
representa o certiﬁcado de maioridade da assistência
social brasileira. A partir de agora, contaremos com
uma rede descentralizada, participativa, capilarizada,
organizada e dinâmica, presente em todo o País, realizando ações coordenadas e contando com um corpo
crescente de proﬁssionais qualiﬁcados.
Consolida-se, portanto, a assistência social responsável como uma de nossas mais eﬁcazes ferramentas
na luta por um Brasil sem miséria e socialmente justo.
Era o que eu tinha a dizer na tarde de hoje, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Geovani Borges.
Passamos a palavra, de imediato, como oradora
inscrita, à Senadora Ana Amélia, digníssima representante do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente, Senador Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores;
nossos visitantes que vieram aqui conhecer o plenário
do Senado; telespectadores da TV Senado; ouvintes da
Rádio Senado, neste ﬁnal de semana, ﬁz um roteiro pela
fronteira do oeste do nosso Estado, o Rio Grande do Sul,
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visitando as cidades de Uruguaiana, Alegrete e Santana
do Livramento. Encerrei na serra gaúcha, quase perto
da sua Caxias do Sul, em Carlos Barbosa, sede da centenária Tramontina, festejada por nós aqui, e da quase
centenária primeira cooperativa de laticínios do Brasil,
que, em 2012, fará também seu primeiro século, que é
Santa Clara, onde se realizava, ontem, a 22ª edição do
Festiqueijo, um evento gastronômico que mostra muito a
diversidade da colonização italiana e o impacto que aquilo
representa para a gastronomia, para a cultura e também
para o roteiro turístico de quem aproveita o inverno para
conhecer as maravilhas da nossa serra gaúcha.
Na sexta-feira, eu estava em Uruguaiana, Senador
Paulo Paim, na divisa com a Argentina, em Paso de Los
Libres. Estive na sede da Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais (ABTI). Em seguida, fui visitar
o maior porto seco da America Latina, que é também o
terceiro maior porto seco do mundo, que ﬁca lá em Uruguaiana. Por ali passam, Senador Paim, Senador Ataídes
Oliveira, 700 caminhões por dia. Tomei conhecimento
das diﬁculdades enfrentadas no transporte internacional
de cargas. E são muitas as diﬁculdades enfrentadas por
esses transportadores internacionais, como me relatou o
Presidente da entidade, José Carlos Becker. Além de sofrer com as péssimas condições logísticas das estradas,
que são o caminho do Mercosul, o transporte internacional
de cargas arca com a falta de infraestrutura alfandegária,
que, aliada à burocracia dos procedimentos legais, causa
prejuízo à competitividade e a toda a economia brasileira.
O transporte de cargas de nosso País tem gastos
excessivos no escoamento da produção e muitas perdas
por avarias nessas operações. Em certa medida, Sr. Presidente, essas perdas ocorrem pela distorção da matriz
de transporte em nosso País, em que há sobrecarga do
modal rodoviário, que, de acordo com a ABTI, responde
por 58% de todo o transporte de cargas no País. Caminhões e cargas que ﬁcam parados em ﬁlas nas fronteiras
do Mercosul incham as contas do custo Brasil. Cargas são
perdidas com o ﬁm da validade dos produtos pela demora
com que ali ﬁcam parados. Caminhões que poderiam estar
trabalhando ﬁcam ociosos. Muito dinheiro é gasto também
com custos de armazenamento. Entre as causas desses
problemas do transporte internacional de cargas estão,
claro, as barreiras impostas pela Argentina à entrada de
produtos brasileiros naquele mercado e a falta de estrutura
do lado brasileiro e do lado argentino de ﬁscais aduaneiros
para a devida ﬁscalização da entrada de produtos estrangeiros, no caso, basicamente, produtos argentinos nas
importações. Pelo porto seco de Uruguaiana passam, no
mínimo, Presidente Paim, 30% de toda a importação pela
via rodoviária feita pelo Brasil na Argentina.
Uma das demandas do setor é a melhoria da infraestrutura, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal,
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com a construção de uma sede administrativa própria,
pois, hoje e desde sempre, a Polícia Rodoviária Federal,
lá em Uruguaiana, está ocupando salas emprestadas
no terminal aduaneiro da Receita Federal. Antes eram
prédios da prefeitura sempre cedidos, e os serviços da
Polícia Rodoviária Federal estão aumentando cada vez
mais por conta da insegurança e do aumento do número
de transportes que acontece e do número de veículos
que está ali, passando pelo porto seco de Uruguaiana.
Pude ouvir relatos, inclusive, de muitos caminhoneiros que são transportadores, Senador Paim, que aﬁrmam ser impedidos de entrar na Argentina por motivos,
realmente, inaceitáveis. Mesmo com pneus novos em
seus caminhões, as autoridades argentinas da província
de Entre Rios argumentam falta de condições para trafegabilidade e aplicam multas de até US$1.000 a esses
caminhoneiros. Sabemos que tais restrições, Sr. Presidente, são impostas por decisão do governo argentino e
visam a diﬁcultar a entrada de produtos brasileiros naquele
país, infringindo até as regras do Tratado de Assunção,
que fundamentou a criação do Mercosul. Não posso aqui,
desta tribuna, e pela responsabilidade que tenho, admitir que por trás de tais procedimentos esteja a operação
lesiva de cobrança de propinas nesses achaques aos
caminhoneiros e acreditar que seja mesmo por questão
burocrática que pesa e encarece o transporte rodoviário
de cargas no transporte internacional.
E, como se não bastassem essas restrições, Sr.
Presidente, os transportadores têm ainda que conviver com a insegurança em território argentino. Os relatos que recebi foram de que, na província de Santa
Fé, são frequentes os assaltos, e eles ocorrem com
a colocação de barreiras nas estradas, com a quebra
de para-brisas dos caminhões, com a paralisação e o
ataque nas sinaleiras – ou nos semáforos, como queiram. Isso não tem recebido das autoridades argentinas
a devida atenção. É uma falta de respeito para quem
quer conviver, harmonicamente, na região de fronteira.
Promover a melhoria das condições logísticas do
transporte internacional de carga brasileiro representa
um salto na competitividade dos produtos nacionais,
estimulando a nossa indústria e a geração de empregos.
Lá, em Uruguaiana, Senador Paim, num evento
na Câmara dos Dirigentes Lojistas, promovido pelas
entidades empresariais do Município e capitaneado
pelo Presidente da entidade, Jorge Prestes Lopes,
ofereci meu apoio ao prefeito de Uruguaiana, Sanchotene Felice, para que se reative a termoelétrica da
AES Sul, que está paralisada, há mais de dois anos,
pelo não fornecimento de gás natural pela Argentina,
descumprindo, assim, um contrato existente entre os
dois países. Isso é insegurança jurídica total, e afeta
negativamente a nossa economia pela falta de oportu-
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nidade de gerar mais energia e mais desenvolvimento
por conta de não se cumprir esse acordo.
O complexo energético é fundamental para a atração de investimentos e a ampliação do parque produtivo da Fronteira Oeste. A reativação dessa usina seria
um importante estímulo à economia local, pois geraria
empregos e incrementaria a arrecadação de impostos
no Município de Uruguaiana e de toda a região.
Na cidade vizinha de Alegrete, como eles gostam
de serem tratados, Senador Paulo Paim, famosa pelo
“Canto Alegretense” dos nossos amigos Nico e Bagre
Fagundes, uma das mais conhecidas músicas gaúchas,
e também localizada na parte oeste do Rio Grande do
Sul, a 506 quilômetros de Porto Alegre, recebi do Prefeito, que é médico, Erasmo Guterres, e das lideranças
locais, pedido para que a Bancada gaúcha no Congresso Nacional – e tenho certeza de que V. Exª estará junto
nessa missão – apoie a criação de um hospital regional
em Alegrete. Informei ao Prefeito, que é do PMDB, que
nós, aqui, no Congresso Nacional, estamos empenhados,
nesta Casa, para que seja regulamentada a Emenda nº
29, garantindo aumento de recursos em saúde pública,
melhorando as condições de vida da população que utiliza
o sistema público de saúde, inclusive com a construção
de hospitais regionais, como o que está sendo pleiteado, com toda justiça e legitimidade, pelas comunidades
ali representadas em nome da população de Alegrete.
Durante encontro no sindicato rural desse Município,
Senador Paim, para mais de trezentos líderes rurais da
região, relatei as ações que temos aqui, em Brasília, no
âmbito do Congresso, das relações com o Poder Executivo, as questões relacionadas à solução de uma das mais
agudas crises que o setor da produção orizícola enfrenta,
não afetando só o Rio Grande do Sul, mas também Santa
Catarina. Em especial as ações para aliviar essa crise que,
com frequência, fez-me usar esta tribuna.
No sábado, em Santana do Livramento, cidade
que faz fronteira com Rivera, no Uruguai, participei do
encontro regional do meu Partido, prestigiado por um
grande número de lideranças políticas regionais, onde
foram apresentados os nomes dos pré-candidatos progressistas às eleições do ano que vem nos Municípios
do Oeste do Rio Grande do Sul.
Srªs e Srs. Senadores, nas três cidades fronteiriças por onde andei foi possível compreender melhor as
muitas diﬁculdades da economia local, principalmente
na agricultura e no comércio, que estão presentes nas
discussões nesta Casa, como é o caso do Código Florestal, que está em exame pelo Senado Federal depois
de ter sido aprovado na Câmara Federal.
As três cidades são grandes produtoras de arroz
e têm uma presença muito forte na pecuária.
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Os produtores brasileiros de arroz sofrem com a
falta de competitividade frente aos países do Mercosul,
Sr. Presidente. Os insumos fabricados aqui, utilizados
no plantio e na colheita, são muito mais baratos do
lado de lá do que do lado de cá da fronteira. No caso
do Uruguai é praticamente o custo de produção de um
hectare de arroz a metade do custo aqui no Brasil e são
os mesmos insumos feitos no nosso Estado, como máquinas agrícolas, arame e outros produtos, que fazem
da produção tanto da Argentina, quanto do Uruguai,
também beneﬁciados por uma política cambial diferenciada da nossa, um custo de produção muito menor.
O mais incrível é que, mesmo com esse custo
mais elevado, o Governo brasileiro tenha autorizado
importações de arroz em plena safra, derrubando os
preços pagos aos nossos produtores e também não
cumprindo a política de garantia de preços mínimos
que sequer cobre os custos de produção. Isso gera
muitos reﬂexos no comércio local, que já é afetado fortemente pela concorrência dos free shops uruguaios
localizados do outro lado da fronteira.
Ouvi de Sérgio Oliveira, líder dos empresários,
que o Uruguai, só nessas lojas de free shop, movimenta
um bilhão de dólares, dos quais 60% apenas na cidade de Rivera, cortada por uma avenida de Santana do
Livramento, no Rio Grande do Sul, Senador Crivella.
Em Santana do Livramento, aliás, nos ﬁnais de
semana, ﬁco impressionada – parece a cidade do
Rio de Janeiro – com o congestionamento da cidade
pelo número de automóveis de todas as partes do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e até do Paraná, que
vão lá pela facilidade do câmbio, que, cada vez mais
desvalorizado o dólar frente ao real, é mais atrativo
para os consumidores de uma gama de produtos que
vão da perfumaria aos eletrodomésticos soﬁsticados.
É exatamente com essa menor renda do campo e
por essa concorrência, com o comércio livre de impostos, que muitas lojas, algumas centenárias, do lado de
cá da fronteira estão à beira de fechar as portas. Além
disso, muitos brasileiros preferem apostar e investir o
seu capital no lado uruguaio, porque as facilidades são
maiores: imposto menor e facilidade de crédito melhor.
Então, evidentemente há essa atração, impedindo que
do lado brasileiro se possa ter uma economia mais forte.
Lideranças de Jaguarão e Quaraí, também na
fronteira com Uruguai, me procuraram para apresentar reivindicações, como a da Presidente da CDL de
Jaguarão, que faz fronteira com a cidade de Rio Branco, no Uruguai, Maria Emma Lipolli, e do Vereador de
Quaraí, Mario Augusto, que pediram apoio para a implantação no território brasileiro, basicamente no meu
Estado, Rio Grande do Sul, de áreas de livre comércio,
uma solução para evitar que morra o comércio do lado
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de cá, com a instalação de free shops também do lado
brasileiro, um tratamento de igualdade para tornar mais
harmônico o desenvolvimento daquela região.
Informei aos empresários e às lideranças locais não
só de Santana do Livramento, como de Jaguarão, Quaraí e Chuí que estou apoiando integralmente o projeto
que foi originalmente apresentado pelo Deputado Marco
Maia, hoje Presidente da Câmara, que autoriza a criação
de free shops do lado brasileiro, um substitutivo que teve
uma emenda verbal do Deputado Ronaldo Zuk, do PT
do meu Estado, com o texto ﬁnal do Deputado Renato
Molin, do meu Partido. Vou apoiá-lo integralmente e, assim que chegar ao Senado, trabalharei para intensiﬁcar
a agilidade da tramitação desse projeto que prevê tratamento igualitário do lado brasileiro e do lado uruguaio.
Essa alternativa concederia aos comerciantes
gaúchos e brasileiros uma igualdade de condições para
competir com as lojas uruguaias, o que fará muito bem,
claro, aos consumidores, que terão a oportunidade de
experimentar exatamente essas facilidades.
Sr. Presidente Paulo Paim, uma das preocupações
comuns dos empresários da fronteira, da serra gaúcha e
dos empresários brasileiros onde estive, por exemplo, na
cidade de Carlos Barbosa, acompanhada do Prefeito Fernando Xavier da Silva, do PDT, é a aprovação do Projeto
de Lei Complementar nº 591, de 2010, mais conhecido
como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que
concede competitividade aos pequenos negócios.
Relatei aos empresários locais a preocupação
dos Senadores com esse tema, mesmo que ele ainda
esteja tramitando na Câmara dos Deputados.
Temos trabalhado intensamente com o apoio
do Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da
Microempresa, o Deputado Pepe Vargas, e também
no acompanhamento dessa matéria que tem grande
relevância para toda a economia brasileira.
Saúdo o Senador Aécio Neves, que chega recuperado de um acidente a cavalo. Os gaúchos prezam
muito, pois andar a cavalo é um esporte muito típico do
meu Estado. Estou falando da fronteira, Senador Aécio Neves. Bem vindo e se recupere logo! Espero que
o braço volte a assinar projetos bons para esta Casa.
Pois eu estava falando sobre esse desenvolvimento da região da fronteira. Em muitos lugares, o problema
das fronteiras está relacionado à segurança, ao tráﬁco
de drogas, ao tráﬁco de pessoas, ao contrabando e ao
tráﬁco de armas. Em outros, os problemas são ligados à
competitividade econômica. Em outros ainda os problemas dizem respeito à mobilidade urbana e às facilidades
na educação, no trabalho, na Previdência, na saúde.
Questões locais são de extrema relevância na tomada
de decisões internacionais, Senador Paulo Paim. Acordos
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devem ser ﬁrmados com respeito às peculiaridades locais
e ao bem-estar das populações que vivem na fronteira.
Fui relatora, na Comissão de Relações Exteriores, do Acordo de Fronteira Brasil-Argentina, que
prevê facilidades para os moradores dos dois lados:
Uruguaiana e Paso de los Libres. Outros cinco municípios gaúchos que fazem fronteira com a Argentina,
também um Município de Santa Catarina e três Municípios do Paraná serão beneﬁciados por esse acordo.
O problema é que entre um acordo ﬁrmado nesta Casa
e a entrada em vigor para que a população se beneﬁcie desse processo integracionista, Senador Paim, vai
uma distância muito longa. É por isso, às vezes, que
se perdem nos meandros da burocracia e a população ﬁca desestimulada em acreditar nessas iniciativas.
O Governo deve estar atento a essas peculiaridades e as leis que são concebidas no âmbito do Congresso também devem levar em conta esses aspectos
para que possamos integrar toda a nação brasileira
com soberania e desenvolvimento, mas que seja de
forma harmônica, beneﬁciando os dois lados.
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Aqui no Parlamento, estamos nós, agora, Senador Paulo Paim, Senador Pedro Simon e eu, indicados pelos nossos respectivos partidos, para integrar o
Parlamento do Mercosul. E será nesse cenário, nesse
foro político que iremos, certamente, trabalhar intensamente para resolver esses problemas.
Obrigada, Presidente Paulo Paim. Obrigada, nossos telespectadores da TV Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Srªs e Srs. Senadores, encontra-se na Casa
o Sr. José Perrella de Oliveira Costa, 1º Suplente do
Senador Itamar Franco, da representação do Estado
de Minas Gerais, convocado em virtude do falecimento
do titular, aquele que foi Constituinte, Senador, Governador e Presidente da República.
Enﬁm, S. Exª encaminhou à Mesa o original do
Diploma, que será publicado na forma regimental, e
demais documentos exigidos por lei.
É o seguinte o diploma:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Designo comissão formada pelos Srs. Marcelo
Crivella, Gim Argello e Clésio Andrade. Solicito aos três
Senadores que conduzam S. Exª ao plenário, a ﬁm de
prestar o compromisso regimental. (Pausa)
(O Sr. José Perrella é conduzido ao plenário e presta, perante a Mesa, o compromisso.)
A Presidência solicita que todos permaneçam
de pé para o devido juramento, inclusive os que estão
assistindo.
O SR. ZEZÉ PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do
País, desempenhar ﬁel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a
integridade e a independência do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro empossado, no mandato de Senador da
República, o nobre Sr. José Perrella de Oliveira Costa,
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que, a partir deste momento, passa a participar dos
trabalhos da Casa. (Palmas.)
Há, sobre a mesa, comunicação de ﬁliação partidária e nome parlamentar que passo a ler:
COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA E NOME PARLAMENTAR
Senhoras e Senhores,
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência, em conformidade com o art. 7º do
Regimento Interno, que, assumindo nesta data
a representação do Estado de Minas Gerais,
em substituição a Itamar Augusto Cautiero
Franco, adotarei o nome abaixo consignado e
integrarei a bancada do Partido Democrático
Trabalhista – PDT.
Nome Parlamentar: Zezé Perrella
Sala das Sessões, 5 de julho de 2011
É a seguinte a comunicação, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Vai à publicação o documento.
Com enorme satisfação, passo a palavra neste
momento, convido que vá à tribuna, para o Sr. José
Perrella de Oliveira Costa, com quem tive alegria de ter
sido Deputado Federal. Com alegria, neste momento,
ele passa a usar a tribuna do Senado da República.
O SR. ZEZÉ PERRELLA (Bloco/PDT – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Não queria fazer nenhum tipo de pronunciamento.
Na verdade, quero fazer um agradecimento à minha
família, que aqui está, meus ﬁlhos, meu irmão, a meus
amigos mais chegados.
O momento é muito difícil para todos nós. Quisemos realmente fazer uma coisa muito discreta e guardar,
obviamente, o luto pela morte do nosso inesquecível
Itamar Franco. Sei o que representa para mim substituir um homem dessa envergadura, um homem de
valores morais indiscutíveis, um homem que passou a
vida inteira lutando pelo Brasil. Quero sinceramente me
inspirar nele. Falava que vou colocar um retrato de Itamar Franco no meu gabinete, para que seus exemplos
me inspirem sempre. Digo mais uma vez: se conseguir,
na minha vida pública, fazer 10% do que Itamar fez,
já posso me sentir um vitorioso. O que posso prometer para toda Minas Gerais e para todo Brasil é que
vou me empenhar, vou lutar muito para defender os
interesses de Minas Gerais e, obviamente, do Brasil.
Fomos eleitos por uma coligação capitaneada
pelo Senador Aécio Neves, pelo Governador Antonio
Anastasia. Temos toda uma história política com esse
grupo. Hoje sou do PDT. Não vim aqui, obviamente,
para fazer oposição à Presidente Dilma. Vou lutar muito pelos interesses de Minas Gerais e votar tudo que
entender importante para os interesses do Brasil.
Senador, fui Deputado com V. Exª , sei do grande
Senador que é e sei que estou aqui com os melhores
políticos do Brasil. Vou precisar, obviamente, da ajuda
e orientação de todos, porque ﬁquei um tempo afastado de Brasília e tenho que reaprender a andar aqui.
Mas um abraço para todos vocês.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado a todos
vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao nobre Senador Zezé Perrella,
que, a partir deste momento, passa a integrar a Casa.
De imediato, passo a palavra ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, pedi a palavra pela liderança para
fazer um agradecimento e um registro importante para
o nosso Estado de Roraima.
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O agradecimento é ao Ministro Garibaldi Alves
Filho e ao Presidente do INSS, Dr. Mauro. Quando das
calamidades que aconteceram em Roraima, nós ﬁzemos alguns pleitos ao Governo Federal. Um deles foi
o de que os benefícios do INSS pudessem ser antecipado ou que houvesse algum tipo de mecanismo que
alocasse recursos, no Estado, para que as pessoas
pudessem enfrentar as diﬁculdades. E hoje foram autorizados dois mecanismos importantes.
O primeiro: no dia 20 de julho, os 31 mil beneﬁciados do INSS de Roraima poderão ir a uma agência
bancária e fazer uma antecipação de recursos referentes a um mês de benefício. Essa antecipação do
benefício terá dois meses de carência e poderá ser
paga em 36 meses, sem juros. Portanto, trata-se de
uma forma de antecipar recursos para a população do
Estado, que sofre com as diﬁculdades.
O segundo: no dia 25 de julho, será também antecipado o pagamento do mês. Em vez de obedecer ao
calendário de dez dias, todos os pagamentos estarão
disponíveis no dia 25 julho.
Portanto, no dia 20 e no dia 25, duas opções de
liberação de recursos, num valor equivalente a R$18
milhões, para 31 mil beneﬁciados, ocorrerão no Estado
de Roraima, por conta exatamente da determinação
do Ministro Garibaldi Alves e do Presidente do INSS,
que, assim, alocaram recursos para que a população
possa enfrentar as diﬁculdades.
Então, como nós ﬁzemos esse pleito e também o
pleito, já antecipado, do Bolsa Família, nós queremos
agradecer e também lembrar à população de Roraima
que pode, no dia 20, procurar as agências bancárias
onde recebem o seu benefício, utilizando o mecanismo
de antecipação, buscar esse benefício. E, no dia 25,
poderão ir também aos bancos onde recebem buscar
o benefício referente ao mês de julho.
Era esse o registro que eu gostaria fazer, agradecendo, mais uma vez, o Governo Federal pela presteza e pelas ações que tomou quando da calamidade e
das enchentes ocorridas no meu Estado de Roraima.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Registro feito pelo Senador Romero Jucá, em
nome da Liderança do Governo.
Passamos para a lista de oradores inscritos.
Com a palavra, o nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
pessoas que nos assistem das galerias, muito tenho
falado aqui sobre a questão das desigualdades regio-
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nais, que não se situam, logicamente, só na questão
dos investimentos públicos em obra de infraestrutura,
tampouco se restringem às aplicações, aos investimentos em setores estratégicos importantes socialmente,
como saúde, educação e segurança. Também tenho
chamado atenção para a questão das nossas fronteiras, da faixa de fronteira brasileira, que vai desde
o Estado do Amapá, passando pelo Estado do Pará,
pelo Estado de Roraima, enﬁm pela Amazônia toda, e
vai até o Rio Grande do Sul. São 150 quilômetros da
linha de fronteira para dentro do País, que, somados
com a Amazônia, representam mais de 70% do território nacional e que têm recebido tratamento desigual
por parte das políticas públicas.
Hoje quero abordar especiﬁcamente o problema
da região Norte. Nos dias 09 a 11 de maio deste ano
se reuniram, em Boa Vista, os pró-reitores de pesquisa e graduação das instituições de ensino superior do
Brasil. Evidentemente, um encontro muito importante,
porque, como disse, são pró-reitores de pesquisa e
pós-graduação. Na verdade, a nossa região Norte carece e muito de atenção por parte do Governo Federal.
Aqui se reuniram, Senador Paim, as instituições
federais e estaduais de ensino superior e, ao ﬁm, publicaram uma carta chamada Carta de Boa Vista. Portanto,
foi uma reunião do Fórum Nacional dos Pró-Reitores
de Pesquisa e Graduação das universidades da região
Norte. Na verdade, esse fórum é nacional, mas tem as
suas atuações por região, quer dizer, cada região faz
seu levantamento.
Eu quero aqui fazer uma análise, aliás, com o
auxílio da consultoria legislativa, especialmente do
consultor João Antônio Cabral de Monlevade, que fez
uma análise dessa Carta de Boa Vista.
Quero ler parte dela, Senador Paim, pedindo depois, logicamente, a V. Exª que autorize a transcrição,
tanto da nota informativa, quanto da Carta de Boa Vista
produzida pelo fórum.
Quero destacar aqui os tópicos que foram discutidos e elencados como fundamentais por esses
pró-reitores.
1. Necessidade de superar as assimetrias regionais quanto aos aspectos cientíﬁcos
e tecnológicos do desenvolvimento, reveladas
pela participação ínﬁma da Amazônia quanto
ao número de cursos de pós-graduação stricto
sensu, ao número de doutores e ao percentual
de investimentos em pesquisas.
2. Necessidade de manter iniciativas
como a do Programa Novas Fronteiras da
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal
de Nível Superior (Capes) e do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
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(FNDCT), criado pela Lei nº 11.540, de 2007.
Para tal, Senador Paim, são necessárias três
políticas adicionais: formação de pesquisadores e tecnólogos, atração e ﬁxação de doutores e expansão do sistema de pesquisa e
pós-graduação.
3. Quanto à formação de pesquisadores,
são urgentes: a oferta de um maior número
de doutorados institucionais, a concessão de
mais bolsas aos docentes locais em universidades brasileiras e do exterior e a criação de
programas de pós-graduação em rede, priorizando áreas estratégicas para o desenvolvimento regional.
4. A atração e ﬁxação de doutores devem-se alcançar por políticas que sinalizem
carreiras bem sucedidas na Amazônia, não somente para brasileiros de outras regiões, mas
também para estrangeiros, aliás, para os quais
não faltam motivações políticas e cientíﬁcas.
5. A expansão dos programas de mestrado e doutorado só se tornará sustentável por
planos e ações sistêmicas, isto é, permanentes, desde a multiplicação de doutores em um
maior número nas áreas do conhecimento até
políticas de ﬁxação e ﬁnanciamento de suas
atividades nas instituições de ensino superior.
Aqui, quero até fazer um comentário à parte. Tenho ouvido, Senador Ataídes, na Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, o que
nós chamamos de atores da inteligência da Amazônia,
quer dizer, os reitores das universidades, os pesquisadores, nós temos ouvido
O que temos ouvido, à unanimidade, é que institutos de renome como o Instituto Evandro Chagas,
em Manaus, o Inpa e o Instituto de Biotecnologia, no
Amazonas, todos eles carecem de pesquisadores, de
doutores. Por quê? Porque não se abre concurso para
essas áreas nesses institutos que estão subordinados
ao Governo Federal. Com isso, ﬁca-se quebrando o
galho com bolsas, com pesquisadores emprestados
que não ﬁcam na região.
Então, é muito sério que a gente pense, ao lutar
aqui pela eliminação das desigualdades regionais, e
deixe bem claro que não se trata, como eu disse no
início do meu pronunciamento, de cobrar somente aplicação de recursos em estradas, em escolas, postos
de saúde, mas também, e principalmente, na formação e no aperfeiçoamento dos professores e também
dos pesquisadores, dos cientistas. Na verdade, nós
ouvimos muito falar de região Norte, de Amazônia e
de outras regiões do País por pessoas que estão no
exterior ou em laboratórios ou em centros de estudo
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localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro que
muitas vezes nunca foram à Amazônia ou à Região
Norte como um todo.
Sexto item. Pode-se resumir algumas dessas políticas numa meta comum: triplicar o número de doutores na Amazônia até 2020. Olhem que nós estamos
pedindo, portanto, que seja feito esse resgate dessa
dívida até 2020. A pretensão dos pró-reitores das
instituições federais e estaduais é que, até 2020, se
consiga triplicar o número de doutores, com o que se
aproximará a região da média nacional por habitante.
Sétimo. O sucesso das políticas elencadas dependerá “do conhecimento e da ponderação da realidade regional, de suas distâncias geográﬁcas, da diversidade de seus ambientes culturais e naturais, da
peculiaridade de seus desaﬁos e da heterogeneidade
de suas instituições: daí a necessidade de interlocução
intensa com os atores locais”.
Então, Sr. Presidente, veja que essa constatação,
eu diria, não é feita aqui, Senador Paim, apenas por um
político que se dedica de maneira séria e preocupada
com toda a região da Amazônia. Mas especiﬁcamente
nessa região, nós temos que destacar a região Norte,
porque temos dois Estados compreendidos na Amazônia chamada legal que não pertencem à região Norte: o
Mato Grosso e parte do Maranhão. Então, vejam bem:
são sete os Estados da região Norte, com mais esses
dois são nove, que compõem a Amazônia legal. Quero
frisar que também dessa reunião participou representante de uma instituição de Mato Grosso. Aliás, quero
citar aqui, para que ﬁque registrado no meu pronunciamento e nos Anais do Senado, que nesta reunião
participaram representantes da Universidade Federal
do Pará, Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal do Acre, Universidade Federal do Amapá, Universidade Federal do Amazonas, Universidade
Federal de Mato Grosso, Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal de Rondônia, Universidade Federal Rural da Amazônia, Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia, Universidade do Estado
do Amazonas, Universidade do Estado de Mato Grosso, Universidade do Estado do Pará, Universidade da
Amazônia e Centro Universitário do Estado do Pará.
Então essas instituições, que representam, vamos
dizer assim, a nata da intelectualidade da Amazônia,
ﬁrmam essa carta que, de maneira muito clara, expõe
o problema da pós-graduação e da pesquisa na Amazônia. Porque não adianta, Senador Paim, formarmos
pessoas apenas no que tange à graduação. Essas pessoas saem de lá, vão fazer uma pós-graduação em São
Paulo, no Rio, e não voltam mais para lá. Então, nós
somos formadores de pessoas graduadas. Estamos
fornecendo pessoas que se formam lá na Amazônia,

JULHO 2011

Julho de 2011

mas que vão se especializar em outras regiões e, por
alguma razão, não voltam mais para a região Norte.
Se nós queremos, de fato, cumprir o que determina a Constituição, em seu art. 5º, que dispõe que a
República tem como obrigação a eliminação das desigualdades regionais, não o faremos se não investirmos
na educação, em primeiro lugar, senão vamos ﬁcar
sempre atrás da ﬁla. Se queremos eliminar as desigualdades regionais, é importante que invistamos na educação, na saúde, no desenvolvimento, na segurança.
E aqui um negócio muito importante: a Presidente
Dilma lançou o Plano Nacional de Segurança nas Fronteiras, o Plano Estratégico de Fronteiras. Já ouvimos o
Ministro da Defesa, ouvimos secretários estaduais de
segurança pública, já ouvimos todas as autoridades
federais da área de segurança nessa região, e o que
vimos é que, realmente, não dá para entender como é
que um país do tamanho do Brasil, com uma fronteira
de quase 18 mil quilômetros, que vai desde o norte
até o sul, no Estado da Senadora Ana Amélia, relaxe
tanto, descuide-se tanto dessas fronteiras.
Portanto, quero deixar esse registro, antes de
terminar, mas não sem ouvir, com muito prazer, a
Senadora Ana Amélia e, depois, o Senador Ataídes.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Mozarildo Cavalcanti, ﬁco muito gratiﬁcada, porque, mesmo que os problemas sejam diferentes, na
fronteira da parte sul mais meridional do País, com o
Uruguai e a Argentina, e o Paraguai também, e V. Exª
com os Estados da Amazônia, em relação aos demais
países que fazem divisa com o Brasil, temos que tratar da política de fronteira não apenas sob a ótica da
segurança, mas também sob a ótica da integração
mesmo. Penso que daríamos uma contribuição muito
grande para as populações que moram do lado de lá e
do lado de cá da fronteira, para o entendimento real do
que signiﬁca integração. Enquanto isso ﬁcar no papel,
a comunidade não vai apoiar, porque ela não vai sentir
nenhum efeito positivo, seja na área da educação – V.
Exª aborda com perfeição esse problema, do lado de
cá da fronteira, mas servirá também para ajudar do lado
de lá, dos irmãos dos outros países –, seja na área
da saúde pública, na área da Previdência, na área do
trabalho e do emprego. Poderíamos ter uma convivência muito mais harmônica do que temos hoje, como
se fôssemos divididos ali e não pudéssemos cruzar
e conviver com harmonia. O Governo brasileiro criou
um acordo que foi pioneiro com o Uruguai, um acordo
de fronteira já aprovado e já em funcionamento, mas
ainda existem muitas burocracias a serem superadas.
E é exatamente isso que desacredita esse processo
de integração. Agora, recentemente, foi aprovado pelo
Congresso também um acordo de fronteira com a Ar-
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gentina, ampliando não apenas no espectro da segurança, mas também nesses que falei, de educação,
escola, ensino, da saúde, da mobilidade urbana e de
tantos outros que fazem realmente uma compreensão melhor da população. Então, V. Exª, que preside a
Subcomissão da Amazônia e Fronteira, da qual tenho
a honra de participar com V. Exª, está realizando um
trabalho de grande efeito e de grande informação, ao
trazer aqui para o Congresso Nacional e para o Senado as maiores e mais importantes autoridades do
setor. Temos aprendido muito. Depois desse trabalho,
dessas audiências públicas, tenho tido uma visão um
pouco mais clara de quais são esses problemas e da
complexidade com que é tratado esse tema. Parabéns
a V. Exª pela dinâmica que dá ao tratar desse assunto,
que não interessa apenas à sua Amazônia, mas também ao meridional sul do Brasil, que é meu Estado.
Obrigada, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Agradeço muito o aparte de V. Exª, Senadora Ana
Amélia, V. Exª, que é vice-Presidente da Subcomissão
da Amazônia e da Faixa de Fronteiras. Realmente, o
Brasil precisa sair do litoral. Sabemos que 80% da
população brasileira se concentra desde a beira do
mar até 300 quilômetros para o interior. É preciso que
o Brasil entenda que estamos no século XXI e que,
se não integrarmos, de fato, as nossas fronteiras e a
nossa Amazônia ao contexto nacional, não poderemos reclamar amanhã de sermos um País cada vez
mais desigual e não poderemos nem sequer... Fala-se tanto na cobiça internacional sobre a Amazônia,
por exemplo, mas por que o Governo brasileiro não
cobiça a Amazônia? É preciso que nós realmente, de
fato, cobicemos, no bom sentido, a Amazônia e toda a
faixa de fronteira de maneira a integrar de fato o contexto nacional. Isso, logicamente, envolve, como disse
V. Exª, não só fazermos nosso trabalho do lado de cá,
mas fazermos também em parceria com os países vizinhos para que possamos ajudá-los na eliminação das
imensas diﬁculdades que eles têm. Por exemplo, na
área de defesa, já avançamos muito, mas nas outras
áreas eu acho que estamos muito devagar e podemos
avançar muito mais.
Senador Ataídes, com muito prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Muito obrigado, Senador Mozarildo. É lamentável, como
disse V. Exª há poucos minutos, que os jovens das
nossas cidades, nossos Estados e até mesmo do meu
Estado Tocantins saiam para estudar e não retornem
mais ao seu Estado. Isso é lamentável. Mas é óbvio,
é óbvio, porque quando eles saem encontram outras
oportunidades e assim sendo não retornam. Eu tive
oportunidade, Senador Mozarildo, há uns 40 dias, de
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participar do Fórum de Governadores da Amazônia
Legal realizado em Belém, Pará. Foi representado
pelo Tocantins, Maranhão, Pará, Acre, Amazônia, Mato
Grosso, Roraima, Rondônia, ou seja, toda a Amazônia
Legal estava por ali. Eu percebi a fala de cada governador, cada um colocando suas diﬁculdades. Depois
eu conclui, meu Senador, que a Amazônia legal hoje
está alheia ao berço da sociedade brasileira. Essa foi
uma conclusão a que cheguei. E diante de tantos problemas colocados ali pelos eminentes Governadores,
eu percebi que um dos maiores gargalos da Amazônia
Legal, tratando-se de fronteiras, e a ligação com o resto
do nosso querido País, é o problema logístico. Ali se falou que essa integração custaria bilhões, R$33 bilhões.
Até então os nossos Governadores estão esperando
a iniciativa do Governo Federal. Eu diria o seguinte: a
nossa Amazônia Legal é tão rica, tão poderosa, que
eu acredito que os nossos Governadores, juntamente
com uma frente parlamentar aqui para ajudar os nossos Governadores, têm condições, sim, de resolver o
problema logístico da nossa Amazônia Legal e, com
isso, integrar a nossa Amazônia ao nosso País para
que os nossos jovens, ao saírem para estudar, voltem
às suas origens. Então, o problema ali é logístico, mas
nós vamos ver, mais cedo ou mais tarde, isso acontecendo sem atrapalhar o meio ambiente, evidentemente.
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Ataídes, ﬁco muito feliz de receber um
aparte de V. Exª, que também pertence a um Estado
da região, mas acho que V. Exª fez uma observação
que, no meu entender, quis dizer o seguinte: não é
a Amazônia que está alheia ao berço da sociedade
brasileira, mas o berço da sociedade brasileira é que
está alheio à Amazônia. Na verdade, é lamentável, realmente, que, por exemplo, a gente veja na televisão
algumas pessoas que nunca foram à Amazônia falando da Amazônia. Se isso já não pega bem para brasileiros, imagine você ouvir algumas pessoas de outras
nacionalidades dando lição sobre o que o Brasil deve
fazer com a Amazônia, como se tivessem até, digamos
assim, condições morais de fazer isso, uma vez que
eles não ﬁzeram nos seus países o que recomendam
que se faça na Amazônia.
O que a gente vê geralmente nessas receitas,
Senador Ataídes, não é a preocupação com a pessoa
que está na Amazônia, não é a preocupação com a
criança, com o adolescente, com a mãe, com o pai
que está lá, seja ele índio, não índio, negro... Não interessa, é o ser humano. Aliás, eu, como médico, não
costumo ver as pessoas pela cor ou pelo estado, eu
costumo ver como pessoa, como ser humano. E aqui
falo como homem da Amazônia, pois eu nasci no Es-
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tado de Roraima, um Estado que tenho a honra de
representar aqui, e realmente lamento muito que até
hoje, já no século XXI, o Brasil ainda esteja de costas
para a Amazônia.
É bom que a gente traga para reﬂexão esse documento dos pró-reitores. Aqui já estamos falando de
pesquisa de pós-graduação, mas tratamos do quê? De
educação superior. Se não formarmos, portanto, pessoas que possam, na Amazônia, produzir pesquisas
e ideias sobre a Amazônia, vamos ﬁcar importando
receitas sobre a Amazônia?
E a nossa região Norte, que representa a grande
maioria da região amazônica, precisa, de fato, ter uma
boa atenção. Não que eu esteja dizendo que o Estado
do Mato Grosso não precise, não que eu esteja dizendo que a parte amazônica do Estado do Maranhão
não precise. Não. Só quero dizer que esses Estados,
como, por exemplo, o Mato Grosso, pertence à região
Centro-Oeste, que está acima da região Norte, em todos os aspectos que você imaginar. A mesma coisa o
Maranhão, que muita gente fala, mas que, no frigir dos
ovos, a parte amazônica do Maranhão tem até muito
mais assistência do que as outras partes da Amazônia.
Aqui tem outras teses que vamos ter que discutir,
mas hoje quero ﬁcar nessa questão da educação, notadamente me prendendo a esta carta dos pró-reitores
de pesquisa e pós-graduação das nossas instituições
federais e estaduais de ensino superior da região Norte.
Senador Paulo Paim, portanto, quero terminar
reiterando meu pedido de transcrição dos documentos a que me referi.
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.)
NOTA INFORMATIVA N° 1.628, DE 2011
Referente à STC n° 2011-05094, do Senador Mozarildo Cavalcanti, que pede nota
informativa sobre a “Carta de Boa Vista”.
A Carta de Boa Vista, elaborada em encontro da
Regional Norte do Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Educação Superior (lES) Brasileiras foi assinada em 11 de
maio passado por dezesseis pesquisadores de universidades federais e estaduais da Amazônia, incluído o
estado do Mato Grosso.
Após introdução em que é sublinhado o vinculo
entre as instituições e o desenvolvimento econômico
e social da Amazônia e do Brasil, bem como a necessidade de políticas públicas para acelerar o desenvol-
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vimento cientíﬁco e tecnológico da Região e do País,
a Carta trata, em sete parágrafos especíﬁcos, de:
1. Necessidade de superar as assimetrias regionais quanto aos aspectos cientíﬁcos e tecnológicos do
desenvolvimento, reveladas pela participação íntima
da Amazônia quanto ao número de cursos de pós-graduação stricto sensu, ao número de doutores e
ao percentual de investimentos em pesquisas.
2. Necessidade de manter iniciativas como a do
Programa Novas Fronteiras da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) e
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico (FNDCT), criado pela Lei n° 11.540, de
2007. Para tal são necessárias três políticas adicionais:
formação de pesquisadores e tecnólogos, atração e
ﬁxação de doutores e expansão do sistema de pesquisa e pós-graduação.
3. Quanto à formação de pesquisadores são urgentes: a oferta de um número muito maior de doutorados institucionais, a concessão de mais bolsas aos
docentes locais em universidades brasileiras e do exterior e a criação de programas de pós-graduação em
rede, priorizando áreas estratégicas para o desenvolvimento regional.
4. A atração e ﬁxação de doutores devem-se alcançar por políticas que sinalizem carreiras bem sucedidas na Amazônia, não somente para brasileiros de
outras regiões, como para estrangeiros, para os quais
não faltam motivações políticas e cientíﬁcas.
5. A expansão dos programas de mestrado e doutorado só se tornará sustentável por planos e ações
sistêmicas, desde a multiplicação de doutores em um
maior número de áreas do conhecimento até políticas
de ﬁxação e ﬁnanciamento de suas atividades nas lES.
6. Pode-se resumir algumas dessas políticas
numa meta comum: triplicar o número de doutores na
Amazônia até 2020, com o que se aproximará a região
da média nacional por habitante.
7. O sucesso das políticas elencadas dependerá
“do conhecimento e da ponderação da realidade regional, de suas distâncias geográﬁcas, da diversidade de
seus ambientes culturais e naturais, da peculiaridade
de seus desaﬁos e da heterogeneidade de suas instituições: daí a necessidade de interlocução intensa
com os atores locais.”
Dessa citação ousamos fazer dois comentários
à Carta, no intuito de subsidiar o Senador.
O primeiro é sobre o que julgamos um certo
exagero na pintura da “inferioridade” da pesquisa nas
universidades amazônicas em relação à realidade brasileira. Os dados de número de programas, de número
de doutores, de médias de desempenho parecem não
levar em conta que, mesmo ocupando a Amazônia me-
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tade do território brasileiro, sua população não chega a
dez por cento dos habitantes do Brasil e o número de
estudantes em cursos de graduação alcança percentual
ainda menor. Um olhar para os dados de evolução dos
últimos anos – disponíveis no sítio do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), a partir dos Censos da Educação Superior,
mostram um progresso espetacular nos indicadores.
Já no quesito da qualidade, os programas de pós-graduação não revelariam resultados tão otimistas.
O segundo é uma certa falta de articulação dos
termos da Carta com a realidade da graduação na
educação superior e com o atendimento e qualidade
da educação básica, base de todo o sistema educacional. Embora não se pudesse esperar de Pró-Reito-
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res de Pesquisa uma priorização para as políticas da
educação básica, é sabido que os estados da Região
Norte, quer por motivos culturais, quer por razões de
má gestão das escolas públicas, à exceção do Acre,
ostentam indicadores muito baixos no desempenho
dos estudantes em provas de avaliação no ensino fundamental e médio, que dependem, em grande parte,
da formação universitária de professores e gestores
e de pesquisas competentes dos mestres e doutores.
Feito este resumos e apresentados os comentários, esta Consultoria, como de praxe, se coloca à
disposição do Senador.
Consultoria Legislativa, 14 de junho de 2011. –
João Antonio Cabral de Monlevade, Consultor Legislativo.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
Passamos a palavra, como Líder, ao Senador
Ataídes Oliveira, pela Liderança da Minoria.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho novamente a esta
tribuna para descrever e para falar um pouco mais sobre o meu querido Estado do Tocantins.
Hoje, em especial, quero falar sobre os nossos
incentivos ﬁscais, que muito têm alavancado o nosso
desenvolvimento social e econômico.
Já aﬁrmei e continuarei a aﬁrmar que o Tocantins
é uma terra de oportunidades ímpares. E hoje retorno a
esta tribuna para registrar com exemplos essa verdade.
Em primeiro lugar está a localização privilegiada do nosso Estado, no centro do território nacional,
a disponibilidade de recursos hídricos, o potencial
energético e mineral, além de oferta da mão de obra,
clima e solo favoráveis.
Tudo isso conﬁrma a vocação do Tocantins de
servir como corredor para ligação dos eixos de desenvolvimento brasileiro.
Em segundo lugar, a política de incentivos ﬁscais
desenvolvida pelo Governo do Estado.
Nessa linha de raciocínio, destaco algumas iniciativas de incentivos ﬁscais promovidos pelo Governo estadual.
Atualmente, o Tocantins conta com seis modalidades de incentivos ﬁscais administrados pelo Conselho
Estadual de Desenvolvimento Econômico, que são:
O Proindústria. Sem dúvida alguma, o “carro-chefe” de todos os programas de incentivo ﬁscal promovidos no Estado. Destina-se a indústrias que desejem iniciar ou expandir suas atividades no Estado; já
beneﬁcia 164 empresas, com investimentos da ordem
de R$1,7 bilhão;
O Prosperar. De caráter mais amplo do que o
Proindústria, abrange empresas do ramo industrial,
agroindustrial, comercial atacadista e turístico, mas
com benefício diferenciado em relação ao Proindústria;
O E-commerce. Destinado a empresas que realizam atividades de vendas exclusivamente pela internet
ou por correspondência;
O Complexos Agroindustriais. Para empresas que
possuam fábrica de rações balanceadas, que realizem
estudos de melhoria genética e de produção, e que
exerçam o processo produtivo completo (da reprodução
à comercialização) de aves, suínos, caprinos e ovinos;
O Comércio Atacadista de Medicamentos. Destinado a empresas desse segmento instaladas ou que
desejem se instalar no Estado; e, ﬁnalmente,

Terça-feira 12

557

28851

O Indústria Automotiva. Voltado ao setor automotivo e de fertilizantes.
Existem outros, meu Presidente, administrados
pela Secretaria de Fazenda do Estado, entre os quais
destaco: Comércio Atacadista; Produção de Carnes;
Produção de Frutas e Pescados; e Indústria de Confecção.
Cada um desses programas possui uma carga
tributária e benefícios especíﬁcos, como a desoneração
do ICMS e o auxílio ﬁnanceiro para empreendimentos
de interesse estratégico.
Projetam a criação de, aproximadamente, treze
mil empregos (80% dos quais gerados pelo Proindústria), beneﬁciam 208 empresas e têm investimentos
de R$1,8 bilhão.
Esses incentivos ﬁscais estimulam o desenvolvimento do Tocantins de duas maneiras: desoneram
as empresas para que produzam ou aumentem sua
produção e fortalecem projetos estruturantes, de vital
importância para o Estado.
As importações do Estado do Tocantins, por
exemplo, passaram de US$19 milhões, em 2003, para
US$127 milhões, em 2009, um aumento, portanto, de
568%!
Quero destacar ainda que, apesar desse expressivo aumento das importações, as exportações também
aumentaram, fazendo com que a balança comercial do
Estado permaneça positiva.
Antes de encerrar, faço menção especial ao Instituto Social Divino Espírito Santo, o nosso Prodivino,
criado com o objetivo de desenvolver ações destinadas
à inclusão social das camadas menos favorecidas da
nossa população.
O carro-chefe do programa é o Banco da Gente,
que disponibiliza linhas de crédito para pessoas físicas
e jurídicas. O Prodivino já emprestou mais de R$150
milhões, beneﬁciando mais de quatrocentas mil pessoas. São empréstimos pequenos, na faixa de R$300 a
R$10 mil, mas de uma importância extraordinária para
aqueles que estão iniciando a sua vida proﬁssional.
Finalmente, meu Presidente, manifesto meu total
apoio aos programas de incentivo ﬁscal desenvolvidos
pelo Governo do Estado do Tocantins, que tanto progresso têm trazido ao povo tocantinense.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Ataídes, permite-me um aparte?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Com todo o prazer, meu Senador.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Ataídes, eu não poderia deixar V. Exª terminar
sem fazer um aparte para, primeiro, parabenizar o
povo de Tocantins e, segundo, para dizer que o relato
que V. Exª faz é um testemunho de como as redivi-
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sões territoriais deram certo neste País. Tocantins foi
criado pela Constituinte de 88, quer dizer, pela Constituição de 88, produzida pelos constituintes. Graças
à luta ferrenha do então Deputado Siqueira Campos,
foi criado o Estado, e Roraima e Amapá foram passados da condição de território para Estado. Portanto,
criado, de fato, foi o Tocantins. Todos os três, especialmente o Tocantins, são um exemplo de como uma
redivisão territorial faz bem para a parte que foi desmembrada do Estado original, como também para o
Estado que sofreu o desmembramento. Tocantins se
desenvolveu de maneira espetacular nesse período
da sua instalação até aqui – portanto, pouco mais de
vinte anos – e Roraima e Amapá, que vinham, vamos
dizer assim, marcando passo como territórios federais,
avançaram muito nesse período de Estado – embora
todos os três sejam Estados, digamos assim, ainda
numa fase de implantação, de consolidação, de ﬁxar
realmente o parâmetro desenvolvimentista. Mas o Estado de V. Exª, que antes – lembro-me dos debates
na Constituinte – representava algo em torno de 4%
da arrecadação do Estado de Goiás, hoje é um Estado tão pujante quanto Goiás, e Goiás cresceu muito
também em decorrência desse desmembramento, que
signiﬁcou o quê? Desoneração de despesas do Estado nessa região. Aí os que não querem a redivisão
territorial, por exemplo, do Estado do Pará, dizem que
isso vai implicar em despesas, que não sei quantos
bilhões têm que ser gastos. Eu pergunto – e sempre
dou o exemplo: Tocantins por acaso deve à União, ao
Governo Federal alguma coisa por causa disso? Pelo
contrário, a União Federal foi que ganhou com o novo
Estado da Federação. Mas eu sei que no cerne dessa
discussão da redivisão territorial o que menos importa
para quem realmente se insurge contra a redivisão...
Porque o termo é esse: redivisão. O Brasil foi dividido
desde o tempo das capitanias hereditárias, inicialmente em capitanias hereditárias, depois em províncias. E
desde a independência do Brasil pouco se fez quanto
à questão de pensar geograﬁcamente, ou geopoliticamente a nossa região Norte. Eu quero, portanto,
solidarizar-me com o pronunciamento que V. Exª faz.
É realmente um pronunciamento que reﬂete a realidade do seu Estado e tenho muito orgulho de ter sido
constituinte e de ter votado a favor e defendido muito
a criação do Estado do Tocantins. Parabéns, portanto,
a V. Exª e ao povo do Tocantins.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Ah, meu Senador, eu é que agradeço as suas belas
palavras, as suas sábias palavras. E é de bom alvitre,
aqui agora, que eu me lembrei de que V. Exª foi constituinte em 1988 e, com sua caneta e com seu voto,
disse “sim” à criação do nosso querido Estado do To-
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cantins. E quando V. Exª disse “sim”, trouxe ao berço
do nosso País aquele povo esquecido pelo Estado de
Goiás. Então, quero parabenizá-lo mais uma vez.
E sou extremamente a favor, por exemplo, da divisão do Estado do Pará. Eu morei, também, quando
criança, no Estado do Pará. Não estou aqui para jogar
culpa no Governo central do Estado do Pará, ou no
Governo central – à época – de Goiás. Não! Porque
se trata de Estado com uma extensão imensa e com
um sistema logístico – volto a repetir –, principalmente
naquela região chuvosa nossa ali, de estradas. Então,
eu não me esqueço que na década de 70 o sul do Pará
era literalmente esquecido do mundo.
E olhem, a divisão do Estado só traz benefícios à
Nação. Prejuízos não consigo ver. Concordo plenamente com V. Exª. Agora, todos esses benefícios ora colocados por mim, ainda acho pouco, muito pouco ainda.
Lamento, minha Presidente, essa guerra ﬁscal
em nosso País. É muito desigual. Enquanto nossos
primos ricos gozam de “n” benefícios ﬁscais; os primos
pobres, onde me encaixo, estamos à margem desses
benefícios. Essa guerra ﬁscal não nos permite levar
empresários para nossa região. Empresários, como
sabemos, são a grande força motriz de uma nação. É
o empresário que dá empregos, paga impostos e distribui renda, mas não vão sair do seu conforto logístico e do seu conforto de benefícios para investir em
outros Estados, minha Presidente. Isso é lamentável!
Imagino e aguardo que essa guerra ﬁscal um dia chegue ao ﬁnal para que, nesses Estados como o nosso
Estado, jovem, com 22 anos, que tem um potencial extraordinário, os empresários possam investir e, então,
lá gerar empregos, distribuir renda e pagar impostos.
Por ﬁm, minha Presidente, quero neste momento,
então, convidar nossos empresários a conhecer o nosso Estado do Tocantins, bem como as demais pessoas
que estão em busca de oportunidades. Posso aﬁrmar
e garantir que o Tocantins é um paraíso onde vocês
poderão ter boa qualidade de vida e fazer a sua história. Lá estamos aguardando de braços abertos. Nosso
Governador Siqueira Campos, um homem de muita ﬁbra, conforme nosso querido Senador Mozarildo colocou, está de braços abertos para receber todos vocês.
Um grande abraço!
Muito obrigado!
Durante o discurso do Sr. Ataídes Oliveira, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Ataídes Oliveira.
Queria também cumprimentar os visitantes que
conhecem o plenário do Senado, nesta tarde de se-
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gunda-feira, para veriﬁcar como funciona a democracia
em nosso País. Esta é uma instituição muito valiosa na
consolidação democrática. Ficamos todos felizes com
a visita dos turistas que estão conhecendo esta Casa,
nesta tarde de hoje.
Obrigada pela visita de vocês!
Gostaria de convidar, como orador inscrito, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nesta última semana eu tenho repetidamente
falado aqui em torno de uma ideia: que a economia
brasileira está bem, mas vai mal.
Ela está bem porque os indicadores que nós temos para hoje são positivos, um a um; ela vai mal porque esses indicadores e outros carregam a semente
de desequilíbrios no futuro.
Eu lembro que falei aqui do problema da inovação.
Uma economia que não é capaz de inovar é uma economia que não é capaz de crescer muito tempo. Mais
dia, menos dia, os outros países vão deixar de comprar
o nosso ferro, deixar de comprar a nossa soja, e nós
vamos ter que continuar comprando os chips, os iPads,
os computadores, os aparelhos médicos, os remédios
fabricados lá fora. Não temos capacidade de inovação.
Como consequência disso, temos um problema
sério de competitividade, Senador Mozarildo. Muitos
aí falam que nós não temos competitividade porque
o custo Brasil é muito alto, porque a infraestrutura é
ruim, porque a carga ﬁscal é alta. E tudo isso é verdade,
mas é sobretudo porque não somos capazes de criar
produtos novos. Nós hoje produzimos um produto de
500 anos, que é o ferro. Nós exportamos os produtos e
fabricamos automóveis, um produto de cem anos. Nós
não estamos fabricando aquilo que gera um mercado
dinâmico na economia mundial.
Nós temos sim o problema dos juros. Nós temos o
problema da carga ﬁscal. Nós temos um problema dos
gastos públicos e um problema sério do câmbio. Mas
esses quatro problemas se entrelaçam, e isso ameaça
a economia brasileira no futuro. A taxa de câmbio está
relacionada com a taxa de juros, a taxa de juros com a
taxa de câmbio. A taxa de juros está relacionada com
os gastos públicos altos, e os gastos públicos terminam também sendo contaminados pela taxa de juros.
Temos um sério problema de ﬁnanças daqui para
frente. Temos um problema da burocracia que atrapalha o funcionamento da economia. Nós temos o problema da infraestrutura, que não está bem no Brasil
e não é capaz nem de acompanhar o crescimento da
economia. Há setores e momentos em que a gente
consegue produzir e não consegue transportar o pro-
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duto, ou consegue transportar até o porto e demora
um tempão para que isso avance.
Esta semana vimos uma carreta parada durante
uma semana em uma estrada dentro de São Paulo,
dentro da própria cidade, porque não sabíamos, não
tínhamos a estrada capaz de levar isso sem problema
e, depois que aconteceu o desastre, não sabíamos
como retirar a carreta da vala onde caiu.
Mas, de todos esses problemas, há um em que
quero tocar hoje, não por ser mais ou menos importante, mas por ser dramático também. É o problema
do endividamento que hoje toma conta do Brasil. Sessenta e quatro por cento das famílias brasileiras, hoje,
têm algum tipo de dívida. E o pior é que a maior parte
dessas dívidas são dívidas para o consumo, não são
dívidas para o investimento; são dívidas para produtos que durarão, muitos deles, menos tempo do que
o tempo do ﬁnanciamento para pagar o que se comprou. Se fosse um investimento imobiliário, para você
comprar casa, Senador Ataídes, tudo bem. Se fosse
um endividamento para montar um negócio, você poria o dinheiro ali e, com a renda, você pagaria. Mas,
no endividamento para comprar nossos equipamentos
domésticos, eles não geram renda para pagar o empréstimo; então, condena o comprador.
E alguns dizem que esse empréstimo foi o caminho para crescer a economia, que esses empréstimos
foram o motor do crescimento. E é verdade, mas esses
empréstimos, quando forem pagos, reduzem o consumo. Portanto, vão reduzir o crescimento.
Quando você pega o empréstimo – cada um que
está me ouvindo – e usa o empréstimo para comprar
uma geladeira, você conseguiu que a indústria vendesse geladeira e a gente criasse emprego na indústria de
geladeira, mas, quando, ao longo dos meses e anos daqui para frente, a gente tem de tirar dinheiro do salário,
que já é curto, para pagar os juros do banco, a gente
está tirando dinheiro de comprar agora outro produto
de que a gente precisa. E aí o aumento da dívida, que,
neste momento, serviu para dinamizar a economia, no
futuro, vai impedir o crescimento da economia, a não
ser que a gente consiga que o Produto Interno Bruto e
a renda total cresçam tanto que ﬁque pouco, pequena
a taxa da dívida em função do produto.
Se o salário cresce, muito bem, aí você pode pagar a dívida sem problema, mas os salários só crescem quando existem vendas; essas vendas só ocorrem
quando há empréstimo; esse empréstimo cobra uma
taxa de juros e uma devolução do chamado principal
daquilo que foi emprestado.
Hoje, 25% da renda das famílias brasileiras, um
quarto é comprometido com o pagamento da dívida.
Então, quem ganha mil tem que reservar 250 para pa-

560

28854 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

gar dívidas em média. Cada brasileiro hoje deve pelo
menos R$1 mil. E é claro que para aqueles 10% de
renda mais alta dever R$1 mil não é muito, o problema
é que eu estou falando na média. Então, signiﬁca que,
nessa média, até quem não tem renda nenhuma está
devendo R$1 mil, quem tem renda alta está devendo
R$1 mil. É a média, é um comprometimento grande
para as famílias, que ﬁcam com o risco de amanhã
sua renda, seu salário não poder ser gasto porque
têm que pagar ao banco. Tem gente que já está deixando de comer para poder pagar o empréstimo que
pegou para comprar um eletrodoméstico, até mesmo
gente que pegou empréstimo para comprar automóvel
e não consegue hoje comprar direito a própria comida
da família. Esse é um risco que a economia brasileira
está vivendo.
A soma total de empréstimos que nós temos
hoje no Brasil já chegou a R$1 trilhão e 80 bilhões,
vem crescendo a 1,6% ao mês, cresceu 20,4% em
12 meses, 20%. O PIB cresceu quase que um quarto
disso, um quinto disso. Então, a massa de dívida está
crescendo muito mais do que o Produto. Sabe qual é a
consequência disso? É aquilo que hoje em dia se fala
muito por aí e poucos não entenderam ainda o que é:
bolha. A bolha vai crescendo, crescendo, crescendo e
aí há dois caminhos, Senador Ataídes, e os dois são
dramáticos para o Brasil: um é com antecedência esvaziarmos a bolha, de maneira organizada; o outro é a
bolha explodir, estourar como aconteceu nos Estados
Unidos com a bolha imobiliária, como aconteceu agora
na Grécia com a bolha da dívida pública.
Nós não estamos livres disso. E os jornais dessa
última semana, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em
outros países, estão alertando que o Brasil tem uma
bolha. Não sabem é se vai desarmar, esvaziando, ou
se vai explodir, criando crise de algum tempo.
As pessoas esquecem, mas em 1999 nós tivemos
uma espécie disso. Em janeiro de 1999, logo depois da
posse, no segundo mandato, do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, nós tivemos uma crise desse tipo
com o câmbio. Nós estávamos iludidos, iludidos, iludidos, porque o dinheiro entrava, o dinheiro entrava,
o dinheiro entrava. De repente, o dinheiro foi embora,
em parte até pelo medo do Presidente Lula, antes de
sua posse. Depois de sua posse, esse medo passou.
Eu falei 1 trilhão e 800 bilhões, é o total de operações de crédito do Sistema Financeiro. Mas se a gente
pegar só as pessoas físicas, pessoas como o senhor,
Senador, como eu, como quem está me ouvindo, hoje
chega a quase 600 bilhões. Seiscentos bilhões é o saldo
que nós tivermos nas carteiras de ﬁnanciamento, isso
crescendo a 1,7% – 1,7% é um crescimento bastante
elevado no curto prazo, Senador.
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Nós estamos diante de um entulho aí adiante,
que pode fazer com que a economia, que está bem,
ﬁque mal. Por isso eu digo: a economia está bem,
mas a economia não vai bem. Vai é no movimento,
olhando lá na frente para onde ela está indo. Está é
analisando-a estaticamente, neste instante. Está bem,
mas não vai bem.
O crédito direcionado, aquele que vai com certos
objetivos bem deﬁnidos, totalizou 625 bilhões, avançando 1,6% ao mês, 6% no ano e 25,1 em relação a maio
de 2010. Essa é uma situação ameaçadora. É preciso
acender uma luz – eu não digo ainda vermelha, mas
amarela bem piscante – para dizer para todos nós: a
economia está bem, mas ela não vai bem. Ela exige
algumas decisões que temos que tomar para desarmar
essa bomba, para esvaziar essa bolha do crédito, para
reduzir o nível do endividamento. E um dos indicadores
disso é o tamanho da inadimplência, que não cresceu,
como aqui disse bem o Presidente do Banco Central,
até 90 dias, mas a inadimplência daqueles que devem
por mais de 90 dias tem crescido, e esse crescimento é um alerta que a gente deve tomar em conta. A
crise da Grécia acontece, sobretudo, porque, em vez
de percebermos a luz amarela, o governo tapou a luz
amarela para que ninguém soubesse, nem dentro da
Grécia nem fora da Grécia. O pior serviço que a gente
pode prestar a uma economia é não mostrar a realidade dela, ignorar o que está por trás do que aparece,
deixar de olhar lá na frente para poder ﬁcar prestando
atenção apenas nos bons indicadores do presente.
Olha, a taxa média geral das operações com as
famílias permaneceu no mesmo patamar. É verdade,
mas um patamar de 46,8% e com os juros altos que
nós temos. E juros – é preciso dizer – não podem ser
baixados facilmente. É ilusão acreditar que juro depende da vontade da Presidenta, ou mesmo da vontade
do Presidente do Banco Central, ou mesmo do conselho técnico, que deﬁne a tal da taxa Selic de vez em
quando. Não. A taxa de juros é amarrada. Ela é amarrada à taxa de câmbio, que é amarrada à quantidade
de dólares que entra, que é amarrada a quanto dólar
a gente precisar atrair. Por isso, joga o juro interno lá
para cima para que os estrangeiros mandem dólar
para aqui e com os reais invistam no mercado ﬁnanceiro. E, se a taxa de juros baixar rapidamente, esses
dólares vão embora. A taxa de juros é amarrada aos
gastos públicos, porque, se os gastos públicos estão
elevados, o governo só tem uma maneira: recorrer ao
mercado ﬁnanceiro para tomar empréstimo para cobrir
a dívida mais velha e poder usar nos gastos atuais, que
é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos,
que está deixando o Presidente Obama numa situação muito difícil, porque o congresso americano está

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

negando ao Presidente Obama aumentar o limite do
seu endividamento. E, se isso durar até agosto e ele
não puder aumentar o endividamento, vai ter que fazer
uma moratória, vai ter que deixar de pagar gastos do
governo norte-americano, vai ter que fechar agências.
Isso vai ser um desastre completo. Pode vir a deixar
de pagar juros. Isso vai ser um desastre completo. E
os que têm títulos norte-americanos, especialmente a
China, o que vão fazer com isso?
E o país que dá calote, a gente já sabe a consequência disso. O calote faz com que ninguém queira
emprestar mais, pelo menos por muitos anos, até isso
ser ignorado. Uma das vantagens do Brasil hoje é que
as pessoas lá fora já esqueceram os dois calotes que
a economia brasileira deu nos últimos 50 anos, porque
isso provocou uma retração. Aos poucos esquecem,
como estão esquecendo o que a Argentina fez também, porque já faz mais de dez anos.
Por isso, Srª Presidenta, sem querer tomar mais
o tempo, quero dizer que isso merece um estudo detalhado. Foi com essa intenção que propus, na Comissão de Assuntos Econômicos, uma audiência com o
objetivo único de debater o quadro do endividamento
brasileiro. Veja que conseguimos nos livrar daquela
tragédia do endividamento externo brasileiro. Hoje, a
dívida externa brasileira não é um problema; nós temos
reservas suﬁcientes para cobrir a dívida que temos, e
ainda sobra dinheiro.
São dois os nossos problemas; um deles, o endividamento de empresas brasileiras em dólar, e vimos
isso em 1999, quando empresas grandes deste país
de repente se viram com uma carteira para pagar em
dólar, e o dólar havia se valorizado quase quatro vezes.
Então, quem tinha tomado US$100,00 de empréstimo
e tinha de pagar R$100,00 de empréstimo, porque era
1 para 1, de repente, teve de pagar R$400,00 em vez
de pagar R$100,00. Foi uma tragédia aquilo!
Isso existe hoje nas empresas. Alguns dizem: “Mas
não é o Governo”. Mas são as empresas brasileiras.
E o que vem acontecendo por aí afora é que, quando
as empresas não conseguem pagar, elas recorrem ao
Governo, porque, se elas quebram, é o País que perde.
Ao recorrer ao Governo, é o povo que perde porque
o Governo deixa de investir naquilo que está certo.
Na Grécia estão demitindo funcionários públicos. Em Portugal, Espanha, Irlanda e Islândia reduziram os salários dos funcionários públicos. E aí vem
outro problema: as economias hoje são globais, mas
os Estados, felizmente, são nacionais. Somos eleitos
pelos eleitores brasileiros, não pelos eleitores globais.
Não existe isso.
Então, na Grécia, o que está acontecendo? A
economia global está sendo levada porque tem uma
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moeda igual à dos outros países. Portanto, a moeda é
globalizada, não podem desvalorizar a moeda, mas as
aspirações dos eleitores são nacionais. O que acontece? O povo vai para a rua quebrar as coisas, vai
para a rua dizer, como disseram na Argentina: “Que
se vayan todos”; ou seja, que todos os políticos voltem
para casa, porque a visão deles é nacional, e a visão
dos governos é global.
Somos quase que globais. Felizmente, ainda temos a nossa moeda, e moeda forte, porque está bem,
mas não vai bem se a gente analisa cinco ou dez anos
adiante. Alguns dizem que, em vez de dizerem anos,
como eu disse, podemos dizer meses. Não sou pessimista dessa maneira. O Financial Times, de Londres,
começou a levantar esse risco.
Nós temos, por exemplo, uma vantagem: a quantidade de dólares que entram. Esses dólares conseguem
servir como âncora inclusive para que a inﬂação não
suba, porque mantém a taxa de câmbio lá embaixo.
Como cada coisa que a gente compra tem um conteúdo importado, a gente paga em reais, mas lá dentro
tem o custo em dólar. Esse dinheiro, vindo para cá,
ajuda a manter a inﬂação sob controle até que eles
saiam de repente.
E o que se fala hoje é que o capital estrangeiro, o
capital ﬁnanceiro, está especulando em cima do Brasil.
Manda para cá, aplica em real, pega o dinheiro que
ganha em juros e amanhã leva embora o dólar para
outro país, para fazer a mesma coisa.
O Banco Central e o Ministério da Fazenda, temos de reconhecer, estão sendo muito cuidadosos. A
decisão tomada pelo Ministro Mantega, de cobrar uma
taxa chamada IOF sobre o capital que entra, foi corretíssima para ver se diminui o ﬂuxo. Não conseguiam.
Alguns perguntam por que não aumenta mais isso.
Porque, se aumentar mais, deixa de trazer o benefício
positivo da entrada do dólar aqui, porque é como se
estivesse desvalorizando o real.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Por isso, quero passar a palavra, Srª Presidente,
se a senhora permitir, a dois inscritos para aparte: ao
Senador Ataídes e ao Senador Lindbergh.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Meu
Senador Cristovam, muito obrigado pelo aparte que me
concede. Sou empresário, meu Senador, há mais de
25 anos; a minha formação acadêmica é Direito e Contabilidade, e, ao longo desses anos, venho analisando
a nossa economia. Pela segunda vez, estou tendo a
oportunidade de assistir às suas belas palavras nesta
tribuna. O senhor fez uma colocação muito interessante
sobre a nossa dívida interna. Surpreende-me, Senador,
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que, nesta década, a nossa dívida interna, em 2000,
era algo em torno de US$800 milhões.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Hoje,
a nossa dívida interna já está batendo na casa dos
US$3 trilhões, e o nosso País, nesses dez anos, não
cresceu mais de 40%, salvo melhor juízo. Então, isso
me deixa uma interrogação imensa: a de que a coisa
está sendo administrada erradamente. E o senhor disse
que isso é uma bolha e que uma hora vai explodir. E
eu concordo plenamente com meu professor, Senador
Cristovam Buarque. Uma hora essa bolha vai estourar.
Eu não sou pessimista, como o senhor também percebo que não é, mas temos a visão de que a coisa
é perigosa. Somente agora em 2010, o Brasil pagou,
de dívida, R$195,369 bilhões. Isso representa 5,34%
do PIB nacional. Ou seja, que país vai dar conta de
sustentar isso aí? Haja carga tributária para suportar
o pagamento de uma dívida dessas! Outra coisa muito interessante que o senhor disse há poucos dias e
hoje repetiu foi o problema da dívida do povo brasileiro.
Isso é muito grave. Está aí o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não me
esqueço de um amigo europeu que era empregado de
uma revenda de automóveis e até Ferrari ele tinha na
porta da casa dele. A bolha explodiu, e hoje ele não
tem um Fusca para andar. Então, esse é um quadro
que vai acontecer aqui no nosso País se não tivermos
muito cuidado. E há tantas outras coisas que o senhor
disse aí, mas o tempo é curto e eu não quero tomar o
seu tempo, a respeito da nossa economia, professor –
permita-me chamá-lo de professor. Também vejo que
nossa economia tem ido por osmose. Como empresário,
eu posso dizer isso: ela tem ido por osmose. Eu acho
que nós perdemos uma grande oportunidade, nesta
década, de um crescimento imenso! Mas, por fatores
de incompetência, sei lá, ou de iniciativa, sei lá, nós
deixamos de crescer. Pelo contrário, crescemos por
osmose. Eu tenho muito mais coisa para falar, meu
Senador, mas infelizmente o nosso tempo é limitado.
Eu quero agradecer o aparte que o senhor me permitiu.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Sr. Senador Ataídes, agradeço muito, e lamento
que não possa falar mais ainda, com sua experiência,
não proﬁssional apenas, mas também empresarial, e
quero lembrar aqui que há duas dívidas, e uma delas
se divide em duas. Nós temos a dívida pública: quanto
o Governo deve, o que no Brasil é perigoso.
Mas não tem explodido. Temos tido quase que
um certo controle, graças ao superávit ﬁscal, que nos
permite pelo menos pagar os juros. Até pouco tempo
sobrava um pouquinho – e aí a gente faz com que ela
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não cresça. E nós temos outra dívida, que é a privada, e essa se divide em duas, a das empresas e a
das famílias.
A dívida das empresas, embora seja preocupante, tem um papel positivo, a longo prazo, porque ela
se transforma em investimento, que se transforma em
emprego, que se transforma em renda, e permite com
isso pagar a própria dívida.
A das famílias é que é preocupante, porque, se a
dívida das famílias não cresce, o consumo não cresce,
porque, como as pessoas têm renda baixa, não conseguem pagar a vista aquilo que compram. Quantos
brasileiros podem comprar a vista um automóvel?
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Quantos podem comprar uma boa geladeira ou
uma televisão de ponta? Então, é preciso o endividamento. Mas ele ameaça o consumo futuro, e, mais do
que isso, ameaça a estabilidade psicológica da família;
ameaça a sociedade inteira. Por isso, é um problema,
é um problema amarrado, Senador Lindbergh. Esse é
que é o terrível problema.
Todos falam da taxa de juros alta no Brasil, e é alta.
Mas o mais grave é que é difícil baixar no Brasil, mais
do que em outros países, por causa da soma desses
fenômenos: taxa de câmbio, que nós temos de fazer
com que o real valha muito – para atrair dinheiro para
cá, a gente tem que fazer com que a taxa de juros seja
alta –, o gasto público e o endividamento das pessoas,
porque, se com a taxa de juros alta, as pessoas buscam tanto ﬁnanciamento, imagine se a taxa de juros
baixar! Aí é que vamos ter um endividamento maior....
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) –...embora ﬁcasse mais fácil pagar a dívida. Mas
essa é outra discussão, e eu preﬁro passar a palavra
agora ao Senador Lindbergh.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Cristovam, V. Exª sabe que eu sou o seu admirador, mas queria colocar aqui algumas observações
sobre o seu pronunciamento e misturar economia
com o social. Eu acho que o momento nosso hoje... E
o último estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra
que 39 milhões de brasileiros deixaram as classes “d
e “e” e passaram para a classe “c”; entraram na classe
média. E de que forma o Governo do Presidente Lula
criou esse grande mercado de consumo de massas?
De que forma nós criamos isso? Por algumas políticas. Estou convencido de que o aumento do salário
mínimo foi uma, a formalização de empregos foi outra,
as transferências dos programas sociais, outra. Mas
queria chamar a atenção de V. Exª sobre a ampliação
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na concessão de crédito para as famílias. Esse foi um
fator fundamental. Nós saímos de 26%, em dezembro
de 2002, e passamos para 46,9% do PIB de crédito
para essas famílias. V. Exª tem uma preocupação correta quanto ao endividamento das famílias. Mas, veja
bem, na última visita do Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, ele mostrou a situação do
Brasil comparada com outras economias. Aqui nós
estamos com 42% só da renda líquida das famílias.
A Itália tem 88%, a Alemanha – não estou falando da
Grécia – tem 99%, os Estados Unidos têm 104%, a
França tem 107%, o Japão tem 126%, o Canadá tem
148% e o Reino Unido tem 171%. A preocupação de
V. Exª é pertinente, mas creio que essa mudança foi
fundamental para que nós criássemos este momento
novo no País. Encerro a minha intervenção, Senador
Cristovam, dizendo que acho que este Brasil tem de
se constituir em uma grande democracia popular, tem
de abrir esse mercado de consumo de massa. Temos
de discutir a democratização do acesso às pessoas,
em especial, à juventude negra da periferia. Esse é
outro debate. Queria, para ﬁnalizar a minha intervenção, só responder, rapidamente, ao Senador Ataídes:
segundo os números que nós temos, a nossa divida
interna é de R$1,5 trilhão, no caso, e não R$3 trilhões.
É preciso dizer que, no último ano do ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, a relação do PIB com a
dívida era de 60,4%, e nós estamos hoje com 39,8%.
O nosso déﬁcit nominal, que era de 9,6%, está agora
em 2,24% do PIB. A briga na comunidade europeia é
que os países se enquadrem em menos de 3% do PIB
em relação ao seu déﬁcit nominal. Eu só queria fazer
essa observação. Queria parabenizar V. Exª, mas colocar esse ponto. A construção desse grande mercado
de consumo de massa no País, com todas as preocupações, foi o feito mais fantástico do governo do ex-Presidente Lula, abrindo possibilidades de mudanças
concretas na vida das pessoas.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Quero aproveitar e agradecer a colocação do Senador Lindbergh. Primeiro, porque o que V. Exª coloca
comprova o que eu digo. A economia está bem, graças a essa política de ampliação do crédito, que levou
a uma ampliação da produção, para poder permitir a
ampliação da venda. A economia está bem, mas ela
não vai bem quando nós analisamos, dissecamos e
olhamos as suas entranhas.
Por exemplo, o dado do Presidente Tombini, pessoa pela qual tenho toda conﬁança e respeito, não por
ter sido meu aluno na UnB, mas porque é um proﬁssional brilhante. Ele colocou, sim, que estamos melhores
do que Itália, Alemanha, Estados Unidos, no que se
refere à percentagem da renda líquida comprometida
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com a dívida. Mas o que ele não mostrou é que, quando a gente toma o serviço da dívida, o quanto a gente
tem que pagar, dividido pela renda mensal, nós estamos piores que esses países, até por causa da taxa
de juros. Esse é o problema, quando a gente analisa
por dentro é que a gente vê que o que parecia bom
pode ﬁcar ruim.
E aí eu queria mostrar um só dado. Temos dois
Senadores do Rio de Janeiro. O endividamento das famílias do Rio de Janeiro em um ano, percentagem de
família endividada, passou de 57% para 61%. É preocupante isto: de maio a junho do ano passado, 57%
das famílias cariocas estavam endividadas; de maio a
junho de 2011, 61%. Se isso continua crescendo, em
dois anos mais, chegaremos a 70%. É claro que isso
é preocupante.
E por que é possível chegar a 70% em dois anos
mais? Primeiro, porque a dívida leva à dívida, a dívida
provoca a dívida, porque você começa a pegar emprestado para pagar a dívida. Então, quando o endividamento ﬁca grande, ele aumenta, ele puxa mais dívida.
Segundo, porque nós continuamos com o incentivo do
bom programa, da boa tática do Presidente Lula, por
um momento, não pode durar muito, mas nós continuamos com o incentivo total ao endividamento. Propaganda na televisão de cartão de crédito, propaganda
de que viaje, de que compre, de que compre, de que
viaje. Isso tem um limite.
E estou aqui, repito, para dizer, feliz e orgulhoso,
que a economia está bem, graças ao ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso e ao ex-Presidente Lula. A
economia está bem, mas ela não vai bem. E é preciso
que a gente arregale os olhos, preste atenção, analise
as entranhas da economia e comece a esvaziar coisas
que são boas mas que não acenam no bom caminho.
É isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar,
agradecendo pelos dois apartes.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra o nosso Senador Marcelo Crivella, pela Liderança do PRB.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srs. Telespectadores da TV Senado,
Srs. Ouvintes da Rádio Senado, Srs. Presentes a este
plenário, eu venho apenas fazer um agradecimento
ao Congresso, que aprovou lei de minha autoria, e à
Presidente, Dilma Rousseff, que, semana passada,
sancionou a Lei nº 12.436, que passa, então, a vigorar neste País e que proíbe as empresas de incenti-
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varem qualquer prática que aumente a velocidade dos
motociclistas.
Se formos veriﬁcar os acidentes dos motociclistas
– a maioria jovens – nas grandes cidades brasileiras,
vamos ﬁcar assustados. Só em São Paulo, todos os
dias morrem dois meninos, dois rapazes, e mais de
cinco, seis, às vezes, oito ﬁcam com lesões permanentes, a maioria condenada a sobreviver numa cadeira
de rodas. Isso tudo turbinado por esses anúncios de
farmácias, de restaurantes, de pizzarias, de empresas de entrega de documentos que prometem seus
produtos em 15 minutos, em 30 minutos. Ora, essas
motocicletas, na maioria, são antigas. Elas não têm
equipamentos adequados.
Nós vivemos, hoje, no Brasil, uma mudança climática e não são raras as tempestades, as trovoadas.
Nossas ruas não estão bem pavimentadas, nem têm
bons equipamentos de sinalização. O trânsito é violento.
Dessa forma, ter que enfrentar isso tudo todos os dias
e, ainda, em máxima velocidade faz com que toda a
probabilidade de acidente atinja um nível inaceitável.
Eu acompanhei reportagem do jornal O Estadão,
no ﬁnal de semana, segundo a qual algumas empresas
estão reunindo suas consultorias, assessorias jurídicas,
tipo Habib’s, que promete entregar em 30 minutos, Pizza Domino’s, que entrega em menos, para decidirem
como procederão diante da lei. Eu espero que levem
em consideração a quantidade enorme de acidentes
que vitimam esses rapazes.
Há empresas que prometem entregar documentos rapidamente, pagam por comissão, e os meninos
recebem R$10 por documentos entregues nas cidades.
Muitos deles sonham em salários de R$3 mil por mês.
Portanto, têm que entregar mais de dez documentos,
se não trabalharem ﬁnal de semana.
É um risco altíssimo! É desumano expormos vidas tão jovens em veículos arriscados, nessas práticas
de entregas de qualquer coisa com prazo marcado ou
com prêmio para produção.
Fico feliz porque acho que é papel do Senado
Federal, do Congresso cuidar, sobretudo, do nosso
povo, sobretudo, da nossa gente sofrida e valente. E,
se temos de nos preocupar entre todos nós, brasileiros,
que seja com nossos jovens e com nossas crianças,
o futuro e a maior riqueza deste País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra o nosso Senador Lindbergh Farias, por favor.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o clima
de animosidade que envolveu a votação do Código
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Florestal na Câmara dos Deputados, aos poucos, vai
dissipando-se, o que é muito positivo, porque permite
um debate franco e aberto sobre avanços e retrocessos do texto do projeto de lei.
O Senado certamente aperfeiçoará a redação, de
modo a oferecer ao povo brasileiro um código à altura do Brasil, de suas ﬂorestas, de sua biodiversidade,
de sua natureza. Nas palavras da Presidenta Dilma,
temos que aprovar um código que nos permita “ser
verdes produtivos”.
Como já ressaltei em outras ocasiões, o Código
possui muitos pontos problemáticos, especialmente
porque consolida desmatamentos antigos e incentiva
novos desmatamentos. Além disso, o Código sepulta
o conceito de Área de Preservação Permanente e permite que imóveis com até quatro módulos ﬁscais sejam
dispensados de recuperar sua reserva legal, o que
abre brechas para uma isenção quase generalizada.
Na tentativa, Sr. Presidente, de contribuir para
corrigir os problemas do Código, estou apresentando
à CCJ 17 emendas ao PLC nº 30, de 2011. Sem prejuízo dessa iniciativa, posso vir a apresentar outras no
curso do debate.
Minhas emendas visam impedir a ampliação dos
desmatamentos. Eu gostaria de destacar algumas.
A primeira emenda aﬁrma que a área rural consolidada é aquela com ocupação antrópica preexistente
a 12 de fevereiro de 1998. No texto aprovado pela Câmara, a Área Rural Consolidada é deﬁnida como “área
de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente
a 22 de julho de 2008, com ediﬁcações, benfeitorias e
atividades agrossilvipastoris (...)”.
A aplicação desse conceito empregado pela Câmara isenta de multa quem desmatou ilegalmente até
julho de 2008 e ampara a regularização das ocupações
realizadas ao arrepio das normas ambientais vigentes.
Não há, a nosso ver, base técnica ou jurídica que
justiﬁque a adoção de 22 de julho de 2008 como marco temporal para deﬁnir área rural consolidada. Essa
data coincide com a publicação da última versão do
regulamento da Lei de Crimes Ambientais (Decreto nº
6.514, de 2008), que “dispõe sobre as infrações e as
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece
o processo administrativo federal para apuração dessas infrações e dá outras providências”.
Entendemos que é melhor adotar como marco
temporal o dia 12 de fevereiro de 1998, data da publicação da própria Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605).
Outra emenda, Sr. Presidente, inclui as veredas
e os manguezais como Áreas de Preservação Permanente, dada a fragilidade e a importância ecológica
desses ecossistemas. Uma outra protege os apicuns e
salgados, ampliando a proteção do manguezal, ecos-
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sistema frágil e de importância decisiva para manter
a biodiversidade e a produtividade dos sistemas marinho-costeiros.
Outra emenda que apresentei estabelece que o
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) deve
regular a chamada agricultura de vazante, ou seja,
aquela desenvolvida no próprio leito do rio, na porção
que ﬁca exposta nos períodos de estiagem.
Uma de minhas emendas mais signiﬁcativas é
aquela que confere nova redação ao art. 8º do PLC
nº 30, de 2011, introduzido pela malfadada Emenda
nº 164, da Câmara dos Deputados. Esse dispositivo
é especialmente danoso, pois legaliza todas as intervenções em APPs até 22 de julho de 2008 e franqueia
futuras supressões de vegetação nativa situada em
APPs. Na prática, se aplicado, decretaria o ﬁm das
Áreas de Preservação Permanente. Além disso, esse
artigo abriria a porta para os Estados legislarem, estabelecendo suas próprias regras para as APPs.
Na redação que estamos propondo, a supressão
de vegetação em Área de Preservação Permanente
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade
pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimentos administrativos
especíﬁcos, quando não houver alternativa técnica e
espaço alternativo para o empreendimento proposto.
A supressão dependerá de autorização do órgão competente, previsto no Sisnama, ao qual caberá indicar,
previamente à autorização para a supressão, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser
adotadas pelo empreendedor.
Em áreas urbanas consolidadas, a nossa emenda autoriza a supressão de vegetação em mangues
no caso de execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização
fundiária de interesse social. Entretanto, essa autorização só poderá ser concedida se a função ecológica
do manguezal na área de intervenção já estiver comprometida, nos termos de regulamento do Conama.
Por outro lado, Sr. Presidente, a emenda dispensa de
prévia autorização do órgão ambiental a execução, em
caráter de urgência, de atividades e obras de defesa
civil, destinadas à prevenção e mitigação de acidentes
em áreas urbanas, também nos limites estabelecidos
pelo Conama.
Outra emenda – ao ﬁnal são dezessete – que entendemos fundamental é aquela que modiﬁca o art. 13,
§ 7º, do PLC nº 30. A redação que veio da Câmara diz:
Nos imóveis com área de até 4 (quatro)
módulos ﬁscais que possuam remanescentes
de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no ‘caput’, a Reserva Legal
será constituída com a área ocupada com a
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vegetação nativa existente em 22 de julho de
2008, vedadas novas conversões para uso
alternativo do solo.
Pesquisa do Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que, em função desse dispositivo,
cerca de 29 milhões de hectares de mata nativa deixariam de ser recuperados no País – na perspectiva
mais otimista. Em outro cenário, que considera o risco
moral da isenção, 47 milhões de hectares poderiam
ser perdidos.
Nossa emenda visa isentar da manutenção da
Reserva Legal apenas os imóveis de até quatro módulos ﬁscais destinados à agricultura familiar e desde
que o proprietário não possua outro imóvel rural. Tomamos como referência temporal 12 de fevereiro de
1998, data de publicação da Lei de Crimes Ambientais.
Em outra emenda, ao contrário do que faz o texto
da Câmara relativo às áreas passíveis de uso alternativo do solo, proibimos a supressão de vegetação que
abrigue espécie da ﬂora ou da fauna ameaçada de
extinção. Com isso, atendemos aos termos ﬁrmados
na Convenção sobre Diversidade Biológica, do qual o
Brasil é signatário.
A previsão contida no § 5º do art. 33 PLC nº 30,
de 2011, vincula a conversão das multas em serviços
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente. Contudo, na direção inversa, legitima
as áreas ocupadas com atividades agrossilvopastoris,
independente da natureza da atividade ou do espaço
por ela ocupado. Visualizamos uma contradição nessa redação. Não haverá como converter a multa se
a exigência de recuperação é anulada pela garantia
da legitimação da atividade instalada irregularmente.
Nossa emenda procura corrigir essa contradição, que
poderia gerar incerteza e insegurança jurídica.
Outra emenda que julgamos chave altera a redação do art. 38 para estabelecer que o proprietário
ou possuidor de imóvel rural em que se inclui área de
Reserva Legal, em extensão inferior ao previsto na lei,
poderá regularizar sua situação aderindo ao Programa
de Regularização Ambiental e adotando as alternativas
de recomposição, de regeneração natural da vegetação
ou de compensação da Reserva Legal. Além disso,
vedamos a hipótese de que a compensação se faça
em outro Estado. Nosso texto diz que a compensação
deve se dar no mesmo Estado e no mesmo bioma.
Destaco, ainda, Sr. Presidente, as mudanças que
propomos no art. 58 do PLC nº 30. Nossa emenda diz
que o órgão ambiental que tomar conhecimento do
desmatamento ilegal deverá embargar a obra, a atividade do solo, como medida administrativa voltada a
impedir a continuidade do dano ambiental.
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O espírito norteador de minhas emendas é o de
contribuir para atualizar nossa legislação, para que ela
seja mais eﬁciente e para que todos possam ter condições de cumpri-la, sem que as mudanças vulnerabilizem nosso pacto com o futuro justo e democrático.
Finalizo, Sr. Presidente, lembrando, mais uma
vez, que o Brasil sediará no próximo ano a Rio + 20,
maior conferência sobre o meio ambiente do Planeta.
Não podemos apresentar ao mundo uma legislação
mutilada.
Não podemos apresentar ao mundo uma legislação mutilada. Nosso Código Florestal em vigor, ainda
que necessite de adaptações e aprimoramentos, é uma
das legislações mais avançadas do mundo.
Por essa razão, o Senado tem a responsabilidade
histórica de aperfeiçoar o trabalho realizado pela Câmara dos Deputados para que o Brasil continue sendo
essa grande potência ambiental. Mais que isso, para
que o Brasil se torne a quinta economia do Planeta,
articulando crescimento econômico, distribuição de
renda e sustentabilidade ambiental.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, pela Liderança do PSB, por favor. (Pausa.)
O Senador Rodrigo Rollemberg não se encontra?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Fora do microfone.) – Ele trocou.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Ok.
Com a palavra o Senador Vital do Rêgo, por favor.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero só manifestar a V. Exª que o
Senador Rodrigo Rollemberg está inscrito. S. Exª foi ao
seu gabinete buscar alguns documentos que embasam
o seu pronunciamento, inclusive conversava comigo
exatamente para permutar, caso fosse chamado Senador, antes da nossa participação, eu ocuparia este
espaço; e o Senador Rollemberg, talvez munido dos
mesmos desejos que embasam e embalam este pronunciamento – falar sobre Brasília, falar sobre a nossa
Capital, falar sobre as nossas esperanças –, Rodrigo
deve voltar daqui a pouquinho para, na condição de
Líder do PSB, usar da palavra.
Sr. Presidente, é uma alegria muito grande falar
sob a Presidência de V. Exª. Vou falar de um encanto
dos brasileiros que eu acompanhei, ainda imberbe,
ainda criança, mas acompanhei a história da criação
desta cidade. E povoa no espírito do brasileiro a mística de Brasília, capital dos sonhos, cidade planejada.
E esta Brasília na qual hoje nós moramos, pelo menos
grande parte do nosso tempo, se posta aos 51 anos
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de idade talvez abraçando o seu maior desaﬁo. E este
pronunciamento vai ao encontro de um sonho de todos os brasileiros de Brasília de ver a cidade sediar
a abertura da Copa do Mundo de Futebol em 2014.
Eu quero me associar a este sonho. Esta Brasília
precisa realmente – Senador Rollemberg, eu falava há
pouco sobre V. Exª – esta cidade precisa realmente somar forças a cada um e a todos os Senadores da República e buscarmos, num embalo só, transformar esta
Capital na cidade sede da abertura da Copa de 2014
com um slogan: Brasília 51 anos, a Copa começa aqui.
Os brasilienses nutrem pretensão idêntica à de
São Paulo, porém entendem – e nisso me uno a eles
– que a abertura da Copa do Mundo, se realizada em
Brasília, servirá para reforçar os projetos de desenvolvimento futuro da cidade, que ainda será mais moderna, graças às transformações que enfrentará no curso
dos próximos 50 anos.
Além de sediar a abertura da Copa, o Governo e
a sociedade de Brasília querem que o Distrito Federal
abrigue o centro de mídia, que servirá à imprensa internacional durante o célebre torneio de futebol.
Em reunião com a Presidente Dilma Rousseff,
o Governador Agnelo Queiroz pôde defender as vantagens comparativas de Brasília, apoiado em capital
político nada desprezível: “A boa notícia é que Brasília
está avançada, com 31% da obra do estádio concluída,
mais que o dobro do que está em segundo lugar [é uma
evidência]. É a garantia de que entregaremos o estádio
em dezembro de 2012”, aﬁrmou o Governador Agnelo.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Na oportunidade, foi informado de que o Governo Federal colocou o Aeroporto de Brasília como uma das
prioridades na agenda da Copa.
Interrompo esse discurso para ouvir quem conhece Brasília muito mais do que eu. Apoiado por milhares de brasilienses, alguns vindos da minha Paraíba, sufragaram o nome do candidato e hoje Senador
Rodrigo Rollemberg. De uma carreira fulgurante – fui
seu colega Deputado Federal –, já no primeiro mandato de Deputado Federal ousa, como ousei na Paraíba, candidatar-se ao Senado. As bênçãos divinas e
o povo de Brasília reconheceram a sua história, o seu
passado e, principalmente, um projeto de futuro que
o senhor tem no Senado com relação a este povo e
a esta gente.
Ouço V. Exª com muita alegria.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo. Eu quero
cumprimentar V. Exª por esse brilhante pronunciamento. Cumprimentar o povo da Paraíba, que soube
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escolher tão bem o seu representante no Senado Federal. Tive a honra de conviver com V. Exª na Câmara
dos Deputados e testemunhar a sua competência, o
seu espírito público em defesa do Brasil e em defesa
da sua querida Paraíba. E ﬁco muito feliz em ouvir V.
Exª defender, com tanta propriedade, com tanto entusiasmo, o nome de Brasília para sediar a abertura
da Copa do Mundo de 2014. E V. Exª o faz com muita
razão, porque V. Exª conhece. Hoje, como Presidente
da Comissão de Orçamento, tem uma visão completa
do processo de construção das instalações para sediar a copa e sabe que Brasília é a cidade que está de
longe mais adiantada no que se refere à construção do
estádio. É a que precisa fazer menos investimento em
infraestrutura de mobilidade urbana para poder receber
todos os turistas, estrangeiros e brasileiros, que vêm
para cá assistir à copa. E nós estamos falando da capital da República, da capital do País, de uma cidade
que muito nova foi reconhecida como patrimônio cultura da humanidade. Eu digo, Senador Vital do Rêgo,
que 12 cidades vão ter a oportunidade de sediar fases
da Copa do Mundo, mas o Brasil tem 27 unidades da
federação. E todas as outras 15 que não sediarão a
Copa do Mundo vão se sentir representadas por Brasília, pela capital de todos os brasileiros. Porque nós
temos aqui em Brasília, Senador Mozarildo, a representação de todas as culturas, de todas as populações. O
Brasil é um pouco do Piauí, é um pouco do Maranhão,
é um pouco do Amapá, é um pouco do Rio Grande
do Sul, é um pouco de Sergipe, é um pouco da sua
Paraíba, é um pouco de Roraima. Todos os Brasis se
encontram aqui em Brasília. E é importante ressaltar
que o estádio está no marco zero da cidade, está no
centro da cidade. Aqui, as pessoas que estiverem no
setor hoteleiro poderão ir para o hotel a pé, caminhando, andando e não vão gastar, Senador Ataídes de
Oliveira, Presidente desta sessão, mais do que cinco,
dez minutos se deslocando do setor hoteleiro para o
estádio. Importante ressaltar também que 70% dos
voos nacionais fazem escala em Brasília. Eu estarei
nos próximos dias distribuindo um vídeo institucional,
produzido pelo Governo do Distrito Federal, mostrando
todas as condições e todas as razões que fazem de
Brasília o local mais adequado para receber a abertura
da Copa do Mundo. E digo que esta luta – e V. Exª está
demonstrando isso de forma cristalina – não é uma luta
apenas dos Senadores do Distrito Federal ou da bancada do Distrito Federal; esta é uma luta de todos os
brasileiros de valorização da capital. É uma tradição.
Grande parte das copas do mundo foram abertas na
capital dos países, ou foram encerradas, ou tiveram
um momento importante na capital. Portanto, receba V.
Exª as nossas felicitações pelo seu brilhante pronun-
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ciamento. V. Exª é uma pessoa muito querida aqui no
Distrito Federal e neste momento expressa não apenas
a vontade da população de Brasília, mas a vontade da
população de praticamente todos os Estados brasileiros, muitos, inclusive, que vão sediar fases da copa.
Outro dia, numa sessão na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
tanto o Senador Blairo Maggi como o Senador Pedro
Taques manifestaram a sua posição favorável a que
a abertura da Copa do Mundo seja realizada em Brasília. V. Exª, com seu brilhante pronunciamento, com
sua sensibilidade, expressa a opinião da maioria da
população brasileira, que quer ver a abertura da Copa
do Mundo na capital da República, na capital do País,
aqui, na nossa querida Brasília, Patrimônio Cultural da
Humanidade. Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Rodrigo Rollemberg, essa luta é boa, é uma
briga muito boa de se pegar, Mozarildo, porque a guerra
é santa, o tema é envolvente. Nós podemos disputar...
Eu digo nós porque, como disse muito bem nosso eminente Senador Rodrigo Rollemberg, não é ideia dele,
não é o apoio dele, do Senador Cristovam, do Senador Gim, mas o apoio de todos nós que amamos esta
cidade, que temos com ela, Senador Ataídes, uma
relação de muita intimidade. Quando passo, Senador
Mozarildo, por uma das placas informativas de Brasília,
por exemplo, e a encontro pichada eu deploro, eu ﬁco
irritado. Por quê? Porque Brasília é de todos nós. Nós
nos sentimos, cada um de nós, muito bem vistos, muito bem representados por esta capital. Tenho certeza
de que o Senador de Roraima, um homem de origem
paraibana, como o Mozarildo, que está aqui há muito
mais tempo do que eu, que conhece esta cidade desde os seus primórdios como médico, tem uma posição
de se associar a essa luta de que começo a falar aqui
agora, que tem o apoio de vários Senadores, para que
Brasília possa abrir a sede da Copa de 2014. Ouço V.
Exª com muito prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Vital do Rêgo, V. Exª faz um pronunciamento
que, eu diria, tem de ﬁcar na história desta Copa do
Mundo porque, na verdade, temos de ver que estamos
no século XXI, que as coisas, realmente, têm de ser
encaradas de outra forma. Há o simbolismo de abrir a
Copa do Mundo na capital da República, fora os importantes esclarecimentos que deu o Senador Rollemberg
quanto aos aspectos técnicos, e V. Exª também vem
discorrendo sobre isso. Mas vamos analisar o aspecto
político, o aspecto do sentimento de brasilidade de ver
realmente a abertura da Copa do Mundo na capital do
País, esta capital que, como V. Exª disse, tem um pouco
de todos os Estados. Já sabemos que há uma geração
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nascida a partir da inauguração da capital, mas uma
grande miscigenação se faz aqui. Quer dizer, gente
de todos os Estados está aqui representada, primeiro, pelos Parlamentares na Câmara e no Senado. Está
aqui representada também por gente que veio de todo
lugar para fazer Brasília. Espero que esse tema prospere sem nenhum tipo de disputa com o Rio, com São
Paulo, com outras capitais. Acho que todas as outras
capitais, todos os Estados, devem se sentir representados simbolicamente com a abertura feita em Brasília.
Portanto, quero parabenizar V. Exª por levantar essa
bandeira. A gente pode até dizer que é uma bandeira
levantada por alguém que não é de Brasília, que não
tem interesses políticos em Brasília, como eu também.
Então, acho que, realmente, é importante essa questão
levantada por V. Exª, a bandeira de fazer de Brasília a
sede da abertura da Copa de 2014.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Mozarildo, V. Exª colocou mais um adendo,
uma forma nova, um ângulo novo de se apreciar essa
questão.
Eu falei há pouco – o Senador Rollemberg falou
também – das condições excepcionais, do avanço nas
obras do estádio Mané Garrincha, com mais de 31%
medidos, em larga vantagem com quaisquer outros estádios. E eu acompanho isso com muita atenção porque
sou Relator na Subcomissão do Meio Ambiente, que
cuida das obras da Copa. Já tivemos com o Senador
Blairo Maggi diversas reuniões nesse sentido. Eu acompanho detidamente, pari passu, as doze cidades-sede.
Brasília, notadamente, na área da construção do seu
estádio, está muito mais avançada do que quaisquer
outras cidades-sede.
Mas V. Exª falou e eu vou falar um pouco agora
sobre o Aeroporto Juscelino Kubitscheck. Mas quero usar o ângulo de V. Exª, para fortalecer-me neste
pronunciamento, no aparte que V. Exª me dá, o ângulo do nacionalismo, o ângulo, Senador Ataídes, da
simbologia, de abrir um espetáculo global, um evento
mundial, num País com todas as condições de sediar
a Copa – temos as nossas diﬁculdades e haveremos
de vencê-las –, na Capital da República, uma cidade
que foi planejada, uma cidade que é hoje patrimônio
da humanidade.
Por isso que – a Paraíba, lamentavelmente, nem
se candidatou para ser cidade-sede, não houve esse
trabalho por parte do Governo do Estado – eu me sinto, na condição de paraibano, muito bem visto e representado em Brasília. V. Exª também se sente assim,
na condição de Senador de Roraima, porque nós aqui
nos sentimos muito em casa. Se estamos sendo servidos num restaurante, a primeira pergunta que fazemos
àquele companheiro de trabalho é de onde ele veio,
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se ele é do Norte ou do Nordeste, a cada um de nós,
com família, com raízes, com consanguinidade aqui
em Brasília. Por isso me apaixona muito a causa que
levanto neste momento, porque eu falo da mão-de-obra
da minha terra, que saiu de lá na década de 50, início
dos anos 60, e veio para cá. Quantas e quantas gerações de nordestinos feitos brasilienses e candangos.
Então, estou aqui defendendo uma tese. E vou
fazer deste pronunciamento uma presença marcante
nos próximos dias junto ao Governo Federal, junto ao
Ministério dos Esportes, junto à própria Federação Internacional do Futebol, para que a decisão de trazer
Brasília como sede seja marcada pela eﬁcácia e pelo
simbolismo.
O Aeroporto JK receberá investimento de
cerca de R$749 milhões. Vamos passar de 14
milhões de passageiros ao ano para 24 milhões
até dezembro de 2013, seis meses antes da
Copa. Teremos um aeroporto em condições
de atender a Copa e a cidade.
Expressou o Governador do Distrito Federal,
Agnelo Queiroz.
Estamos preparando Brasília para o pós-Copa. Vamos investir no transporte público e
na mobilidade urbana para a Copa e para a
sobrevivência da capital federal.
É claro que esse... E eu falava, na Comissão em
que relato a matéria, que o grande legado, a grande
herança que devemos pensar no pós-Copa deve signiﬁcar um avanço muito maior do que o que tivemos
nos Jogos Pan-Americanos, Senador Mozarildo. Eu
não me considero satisfeito com o resultado das ações
que nortearam as obras do Pan-Americano no que diz
respeito ao day after, ao dia seguinte. E nós temos que
preparar a Copa, que é um evento muito rápido, de um
mês, com uma imensidão de investimentos, exatamente
para esse dia seguinte, para esse legado pós-Copa,
principalmente no setor de mobilidade urbana.
E Brasília pode avançar muito, porque hoje já
estamos sentindo que a mobilidade urbana em Brasília é um dos gargalos que enfrentamos, num trânsito
que foi planejado não para essa quantidade de pessoas a que serve.
Agnelo Queiroz disse, ainda, como será utilizado
o novo estádio após a Copa.
Em 2020 teremos 4 milhões de habitantes em Brasília, sem contar o Entorno. E hoje
a indústria do entretenimento é a que mais
cresce. A Arena O2, em Londres, por exemplo,
realiza 200 eventos ao ano [é a arena mais
importante em Londres]. Se Brasília ﬁzer 50,
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um por semana, já mantém a cidade cheia, os
hotéis e restaurantes, desenvolvendo economicamente a capital. Hoje os grandes eventos
são realizados no estacionamento [do Mané
Garrincha], uma vergonha para Brasília. [Eu
já estive em alguns e me senti extremamente
incomodado.] O planejamento de transferência
de gestão do estádio para uma empresa especializada em entretenimento começa agora.

brasileiro, expandiu as fronteiras de desenvolvimento e
redesenhou a nossa ocupação territorial e econômica.
Esse sonho todos nós sonhamos juntos.
Marco da modernidade e símbolo concreto de um
país pujante, acolhedor e democrático, Brasília é a face
mais visível da nossa modernidade. Nada mais natural
que abrir as amplas linhas arquitetônicas de Niemeyer,
recortadas contra o mais belo céu azul e o horizonte
que parece não terminar nunca, aos olhos do mundo.

Ainda dentro da estratégia de esforço concentrado em prol da candidatura, Brasília foi a sexta capital
a receber a comitiva de Parlamentares do 2º Fórum
Legislativo das Cidades-Sede da Copa do Mundo de
Futebol em 2014.
O encontro foi realizado no dia 5 próximo passado e teve por objetivo mobilizar o Poder Legislativo,
nos níveis federal, estadual e municipal, para debater
os desaﬁos, metas e elaborar estratégias para a realização da Copa.
A programação envolveu debate na Assembleia
Legislativa, encontro com o Governador do Estado, que
fez uma exposição das metas e responsabilidades de
Brasília para o Mundial de Futebol, visita ao estádio
e ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.
As obras do Mané Garrincha, como já mencionei,
em curso, atingirão os R$600 milhões, e o estádio será
totalmente demolido para dar lugar ao novo Estádio
Nacional, que terá capacidade para abrigar setenta
mil espectadores.
Brasília terá, portanto, uma arena plenamente
adequada às cerimônias de abertura da competição, ao
jogo inicial e às demais partidas que aqui se realizarão.
De acordo com o cronograma atual, a construção
estará pronta até dezembro de 2012, em tempo para
que Brasília sedie a Copa das Confederações, ao lado
de quatro outras cidades.
A competição funcionará como um ensaio para
o mais importante torneio de futebol do mundo, que
desde 1950 não é realizado em nosso País.
Srªs e Srs. Senadores, acredito que a escolha
de Brasília, pela Federação Internacional de Futebol
– FIFA, como sede da abertura da Copa do Mundo
servirá de projeção à belíssima capital brasileira, cuja
modernidade deve nos inspirar nos projetos de inserção do Brasil na economia mundial.
Entendo que a capital brasileira merece ser ainda mais bem conhecida do público, já que a Copa do
Mundo, em termos globais, é vista e acompanhada por
bilhões de pessoas em todo o planeta.
Sr. Presidente, Brasília foi criada a partir do sonho de um visionário com o objetivo de construir um
futuro radioso para o Brasil. Integrou o imenso território

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB)
– Para encerrar, Sr.Presidente, com a paciência e a
compreensão de V. Exª.
Abrir a Copa em Brasília é escancarar ao planeta
o Brasil moderno, o gigante que despertou e caminha
a passos largos em direção ao destino grandioso que
nos espera.
Uno-me ao meu amigo Governador Agnelo Queiroz, aos Senadores Rodrigo Rollemberg, Gim Argello,
Cristovam Buarque, Mozarildo Cavalcanti e tantos outros que já manifestaram solidariedade a essa causa,
para apoiar a candidatura como uma constatação para
as outras nações de que o sonho de JK, de cinquenta
anos em cinco, é hoje uma realidade que se impõe.
É oferecer uma homenagem grandiosa, como a
saga da construção da nova capital, aos milhares de
brasileiros – nordestinos na grande maioria –, candangos, que dedicaram suas vidas à epopéia heróica da
consolidação do País, à aventura épica que descentralizou o desenvolvimento para incluir brasileiros e
brasileiras de todos os quadrantes do Brasil.
É ampliar esse momento único da nossa história com a reaﬁrmação da modernidade expressa pela
Capital da República para estendê-la aos bilhões de
homens, mulheres e crianças que estarão sintonizados
no Brasil, assistindo a uma festa ímpar de brasilidade.
Por ﬁm, decidir por Brasília para a solenidade de
abertura da Copa de 2014 é a reaﬁrmação do sonho
monumental de uma nação que soube reinventar, com
grandiosidade e competência, sua bela história.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senador, tenho o privilégio de ouvir
essas palavras lindas sobre a nossa belíssima capital.
Hoje, sou vice-Presidente da Subcomissão de
Fiscalização da Copa de 2014. Acabamos de ter um
fórum, na Assembleia Legislativa, e de lá fomos visitar
as obras do estádio. Fiquei realmente encantado com o
andamento das obras, estão bem avançadas mesmo.
E, em 2012, tenho certeza de que serão concluídas.
Somente uma coisa me preocupa, Senador. Hoje
pela manhã, ﬁcamos sobrevoando, ali pelas sete horas
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da manhã, por mais de quarenta minutos, com a nossa
aeronave, aguardando pouso. Então, imagino que seria
extraordinário se o Governo criasse pelo menos mais
uma pista de pouso e decolagem em nosso aeroporto.
Aí sim, eu ﬁcaria muito mais satisfeito.
Muito obrigado, Senador.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço a V. Exª e assiste razão ao comentário de
V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra o nosso Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares,
antes de iniciar o pronunciamento que preparei para
esta tarde, quero fazer aqui um pequeno comentário,
uma reparação à matéria publicada hoje no O Globo
com o título: “Pedidos de CPIs e volta dos aloprados:
bombas que o governo terá que desarmar”. Um trecho
da matéria diz:
O clima de insatisfação e insegurança
dentro da base governista do Senado poderá
estimular alguns aliados a fazerem corpo mole
durante a votação desse requerimento na CCJ.
Nos bastidores, os rumores são de que o PSB
estaria “querendo o sangue” de Mercadante,
desde que descobriu que o ministro elaborou
um dossiê apontando irregularidades na gestão do ex-Ministro Roberto Amaral.
Quero registrar que não é tradição do PSB atuar
dessa forma. Não trabalhamos com retaliação. Entendemos que a nossa contribuição para a ciência e tecnologia seja propositiva, uma contribuição no sentido
de garantir mais recursos, recursos regulares, recursos
signiﬁcativos para o segmento. Entendemos que devemos transformar a área de ciência e tecnologia em políticas de Estado. Precisamos ativar o nosso Programa
Espacial. Precisamos colocar em prática e aprofundar
a política industrial, tecnológica e de comércio exterior,
que deﬁniu como áreas prioritárias as de bens de capital, de fármacos, de softwares, as áreas portadoras
de futuro, como nanotecnologia, biotecnologia, biomassa. O nosso objetivo é construir uma agenda positiva.
Entendemos que o Ministro Aloizio Mercadante
reúne todas as condições para dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido à frente daquela pasta
pelos Ministros Roberto Amaral, Eduardo Campos e
Sérgio Rezende.
Portanto, quero registrar que absolutamente não
procede a informação de que o PSB faria corpo mole
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para fazer voltar um tema que, para o nosso entendimento, está superado. A agenda que interessa ao
Brasil é a agenda propositiva e é com essa agenda
que o PSB tem compromisso.
Subo à tribuna, no dia de hoje, para fazer uma
reﬂexão sobre uma droga que não respeita limites,
uma droga que destrói e dilacera vidas e famílias inteiras, uma droga que atende pelo nome de crack. O
consumo de crack virou um problema de saúde pública, uma epidemia. Adultos e adolescentes fumam a
qualquer hora do dia ou da noite. Entre as drogas que
circulam em grande quantidade no País, ele é o mais
destrutivo. Especialistas alertam que um em cada três
usuários morre, em média, após cinco anos de uso
contínuo da droga.
Hoje, o jornal Correio Braziliense destaca, em
sua manchete principal, que o País está desarmado
contra o crack e diz que o Governo sequer conhece a
face de seus dependentes químicos, porque o último
levantamento sobre o uso de drogas no País foi feito
em 2005. A reportagem ainda informa que o Governo
aplicou apenas 20% dos R$410 milhões previstos para
o combate ao entorpecente.
No mês passado, Srs. Parlamentares, a agência
da ONU sobre drogas e crime apresentou o Relatório
Mundial sobre Drogas 2011 e mostrou que o Brasil foi
o país que registrou a maior apreensão de crack nas
Américas. Em 2009, foram interceptados 374Kg da
droga, número bastante superior aos do Panamá –
194Kg, dos Estados Unidos – 163Kg e da Venezuela
- 80Kg. Em um primeiro momento, o número parece
animador, pois dá a ideia de que nossas políticas de
combate ao tráﬁco são mais efetivas, mas, na verdade,
só constata uma coisa: estamos vivendo na Idade da
Pedra, na idade da pedra do crack. O número apresentado pela agência da ONU só revela um indicador
da elevada demanda doméstica por esse subproduto
da cocaína que causa um impacto devastador no organismo, como doenças pulmonares e cardíacas, sintomas digestivos e alterações na produção e captação
de neurotransmissores.
As cracolândias estão espalhadas por todo o
País. Jovens perambulam como zumbis pelas ruas,
com suas vidas desperdiçadas, dilaceradas pelo vício. O número de viciados em crack tem aumentado
assustadoramente. Estima-se que existam hoje, no
Brasil, 900 mil pessoas dependentes de cocaína e
crack, espalhadas por nada menos que 98% dos Municípios do País.
Pesquisa feita pela Confederação Nacional de
Municípios prevê um futuro muito cruel para nossos
jovens: 300 mil morrerão em decorrência do uso de
crack nos próximos anos e o País poderá chegar a
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10 milhões de dependentes. Não se pode deixar uma
geração de jovens brasileiros perder o futuro por uso
da droga.
Em todo o País, a venda de crack tem sido feita
de forma aberta e descarada. Quem vive no centro
de São Paulo, por exemplo, reclama que o tráﬁco e o
consumo de drogas são explícitos e, mesmo chamada
pelos moradores, a polícia não prende quase ninguém.
Os territórios de consumo se espalham, é verdade. E isso tem acontecido em São Paulo, no Rio de
Janeiro, no Recife, em Curitiba, em Vitória, em Salvador, em Porto Alegre, em Brasília, em praticamente
todas as cidades.
Brasília é um capítulo à parte, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores. A capital da República foi invadida
pelo crack. No DF, o crack já é uma das substâncias
ilícitas com maior circulação nas regiões administrativas. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou que,
até o ﬁm de junho, a quantidade recolhida dobrou em
comparação com os primeiros seis meses do ano passado. De janeiro a junho, foram retirados das ruas 35kg
contra 16kg no mesmo período anterior. Os senhores
sabem a quantidade de crack apreendida em 2008
no Distrito Federal? Foram 4kg. De 2008 para 2011,
o número aumentou – pasmem – 775%, ou seja, oito
vezes mais.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, já existem no DF 64 cracolândias em dezoito
locais. Esses números foram apresentados em março
deste ano. No entanto, um estudo preliminar da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas com a Fundação Oswaldo Cruz mapeou 158 locais de consumo e
tráﬁco de crack no Distrito Federal. São números que
impressionam.
Nas ruas da cidade, jovens maltrapilhos, sujos e
completamente dominados pelo vício usam e vendem
crack nos estacionamentos dos shoppings, na Rodoviária do Plano Piloto, na Rua das Farmácias - na 102
Sul, no Setor Comercial Sul e em diferentes regiões
administrativas, como Taguatinga, Gama, Riacho Fundo,
entre outras. Na cidade de Ceilândia, a 25 quilômetros
de Brasília, dá para encontrar usuários de crack vivendo
nos subterrâneos de esgoto. Isso é inadmissível! Confesso que caminhar por certas ruas do Distrito Federal
tem sido doloroso, angustiante.
Não posso negar que o Governo Agnelo tem
trabalhado para coibir o tráﬁco de drogas. Há hoje o
fortalecimento em ações de prevenção, por intermédio
de alguns programas, e no policiamento da zona central da capital. Nesse primeiro semestre, as Polícias
Civil e Militar prenderam 67 traﬁcantes e 267 pessoas
envolvidas com o uso e o tráﬁco de drogas. Já existe
até mesmo um comitê de enfrentamento ao crack, que
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envolve quinze secretarias, mas ainda estamos começando, e isso é muito pouco. Brasília está atrasada no
combate ao crack, muito pela ineﬁciência e irresponsabilidade dos governos anteriores e pelo muito que
se tem que fazer.
A verdade é que o Distrito Federal, assim como as
demais cidades brasileiras, também não tem estrutura
mínima para tratar de um número cada vez maior de
usuários. O dependente não tem opção de tratamento
na rede pública.
A massa de proﬁssionais de saúde, ou seja, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos,
não aprendeu, durante seus cursos, a tratar o usuário
de crack. Se o dependente precisar de tratamento,
com certeza, não encontrará vaga nos hospitais. Os
hospitais psiquiátricos, no Brasil, estão completamente lotados. Não há vagas na rede psiquiátrica e são
poucos os Centros de Atenção Psicossocial, os Caps,
onde existe o tratamento de psiquiatria e possibilidade
de internação.
É importante registrar que Brasília, sendo a capital do País, tem uma das piores situações no que se
refere ao tratamento psiquiátrico do País. É lamentável
o descaso das autoridades da área de saúde, ao longo
dos últimos anos, para com o tratamento psiquiátrico.
Segundo o Ministério da Saúde, o DF ocupa a última
colocação em número de Caps, em comparação com
as outras unidades da Federação. No Brasil inteiro,
são apenas 55; em Brasília, chegam a cinco unidades.
A previsão do GDF é ter 10 Caps em pleno funcionamento até o ﬁnal do ano.
Além disso, por conta da lei antimanicomial, há
restrição de internações nos Caps e, por lá, também
faltam médicos. Nos hospitais psiquiátricos, o tempo
de internação é muito curto, mas o usuário de crack
precisa de desintoxicação internado ou não consegue
se livrar do vício.
É preciso criar, nos hospitais psiquiátricos ou gerais, alas separadas para o atendimento dos dependentes. O hospital geral não tem estrutura para atender
os usuários, geralmente pacientes agressivos, com
problemas diversos relacionados ao vício, como violência doméstica, criminalidade, subnutrição, doenças
oportunistas e sexualmente transmissíveis.
É triste constatar tudo isso e temos de reconhecer
a nossa parcela de responsabilidade nesse processo.
É importante ressaltar que não existe, no Brasil, uma
legislação consolidada sobre o tema, e ainda temos
uma política pública integrada incipiente para resolver o problema do crack. As ações, infelizmente, são
poucas e isoladas.
Necessitamos de uma atuação governamental contundente, incisiva e mais efetiva para resolver
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questões importantes, como tratamento ao usuário,
prevenção e policiamento de fronteira. Não podemos
nos esquecer de desenvolver programas para a redução dos danos à saúde e a capacitação de proﬁssionais em regiões de grande vulnerabilidade à violência
e ao uso do crack.
É mais que imprescindível ampliar a rede de assistência social voltada ao acompanhamento sociofamiliar e à inclusão de crianças, adolescentes e jovens
usuários de crack e de outras drogas em programas
de reinserção social. É fundamental, essencial, que os
nossos jovens tenham acesso à educação de qualidade, às práticas esportivas, ao lazer e a oportunidades
para trabalhar.
Devemos, ainda, ampliar as operações especiais
voltadas à desconstituição da rede de narcotráﬁco, com
ênfase nas regiões de fronteira. No início do mês de
junho, o Governo lançou o Plano Estratégico de Fronteira. O objetivo é desenvolver uma ação coordenada
entre as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Força
Nacional e a Polícia Rodoviária Federal nas divisas do
Brasil com os países vizinhos, para combater o tráﬁco
de drogas e os crimes de fronteira.
Saliento também a importância de fortalecer as
polícias estaduais para o enfrentamento qualiﬁcado
ao tráﬁco do crack em áreas de maior vulnerabilidade
ao consumo.
Sr. Presidente, é mais do que necessário intensiﬁcar os mecanismos que possibilitam a consolidação do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack
e outras Drogas, lançado pelo Governo Federal em
maio do ano passado. Todos os entes da Federação
e também da sociedade civil devem estar envolvidos
nesse processo.
O que me dá esperança é saber que o Governo
Federal lança, no segundo semestre, um plano intersetorial de combate às drogas. No DF será desenvolvido
o projeto-piloto, para servir de exemplo para o restante
do País. A nova política de enfrentamento às drogas
vai-se basear no amparo social às pessoas com dependência química. O objetivo é garantir atendimento
médico e apoio psicopedagógico, para promover a
reconstrução das vidas familiares. Isso tudo atrelado
a um trabalho de acompanhamento familiar e à ação
repressiva da polícia.
Quero saudar a iniciativa de criação, pelo Senado,
da subcomissão destinada a avaliar esse tema, essa
temática dramática, e a apresentar sugestões de marcos legais, de políticas públicas que possam garantir
o enfrentamento dessa questão e a superação desse
enorme desaﬁo – o desaﬁo que está colocado para a
juventude brasileira.
Ouço com alegria o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Rollemberg, V. Exª toca num ponto com o qual creio
que toda a sociedade brasileira está preocupada, que é
a questão do combate às drogas. E aí, de tanto vermos,
vamos dizer assim, esse combate ser feito apenas com
a guerra direta ao traﬁcante, ao narcotráﬁco, mas sem
que haja resultado, haja vista que o maior consumidor
são os Estados Unidos, que são o grande combatente
e que, inclusive, colaboram ﬁnanceiramente com vários países nesse combate, ﬁca muito claro que temos
de combater em duas vertentes: uma é a do combate direto à produção, e a outra é a da assistência ao
usuário, ao dependente químico. Então, não há como
prosperar, se não houver – disse V. Exª muito bem –,
em relação a esse Plano Estratégico de Defesa das
Fronteiras, a colaboração de todos os países que fazem
fronteira conosco, principalmente dos grandes produtores. Se não houver essa reciprocidade, um trabalho
conjunto – e nós vemos que isso já está acontecendo
com as Forças Armadas de alguns países vizinhos...
É fundamental que, além disso, exista, do lado de cá,
vamos dizer assim, a questão da assistência ao usuário. V. Exª colocou como, na verdade, na prática, muitos
governos estaduais e mesmo o Governo Federal não
têm dado um combate muito sistemático. Esse plano
que a Presidente Dilma lançou, o Plano Intersetorial
de Combate às Drogas, é fundamental. Ele tem de envolver todas as áreas do Governo, todos os governos
estaduais e municipais e a sociedade, representada
pelas diversas igrejas, por instituições da sociedade
civil, como Rotary, Lions, Maçonaria e todas as outras
que possam colaborar. E a participação do Senado,
nessa subcomissão a que V. Exª se refere, é muito
importante. Tem de haver uma mobilização nacional
nas duas pontas. Ao Estado cabe combater os narcotraﬁcantes e os produtores e também dar assistência
ao usuário. Esse trabalho não pode ser só do Estado,
tem de ser da sociedade também. Parabéns, portanto.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador Mozarildo, por sua
contribuição a este pronunciamento.
Entendo que temos a responsabilidade de combater o tráﬁco – o tráﬁco de drogas, de uma forma geral;
o tráﬁco de armas. Isso é fundamental. Mas entendo
também que é uma questão dramática o tratamento
dos usuários, dos dependentes de crack. Ao longo da
campanha, tive depoimentos que me sensibilizaram
profundamente. Fui procurado por uma pessoa viciada, um servidor público, que buscava o tratamento e
não tinha, não conseguia achar. O Estado não oferecia tratamento para um dependente que queria sair
daquela situação. Tive também o depoimento de um
empresário, no centro de Ceilândia, dono de uma jo-
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alheria, que estava fechando seu negócio, porque não
aguentava mais ser assaltado por usuários de crack.
Visivelmente se mostravam nas ruas as pessoas, de
forma degradante, dormindo em pleno sol, largadas no
meio da rua, completamente drogadas, em condições
degradantes, em condições sub-humanas.
Percebemos claramente o despreparo do Estado
para tratar desses dependentes químicos. Entendo que,
do ponto de vista de evitar novos dependentes, novos
usuários, há necessidade de implementarmos a educação em tempo integral, as atividades regulares de
cultura, de esporte, de lazer. A qualiﬁcação proﬁssional
em larga escala no País sem dúvida dará uma contribuição enorme para ocupar, de forma produtiva, de
forma positiva, de forma saudável, a nossa juventude,
evitando-se que um número maior de jovens acabe tomando esse caminho lamentável para o futuro do País.
Este é o convite que faço ao Governo, ao Senado, por meio desse trabalho que vem sendo feito por
essa Subcomissão, presidida muito bem pelo Senador Wellington Dias, com a colaboração sempre muito
expressiva da Senadora Ana Amélia: o de que possamos contribuir todos para que o Brasil enfrente esse
problema. Esse é um problema do Estado brasileiro,
da Nação brasileira, que diz respeito ao nosso futuro,
à necessidade de enfrentarmos e superarmos esse
imenso desaﬁo, para que...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite um aparte, Senador Rollemberg? Agradeço.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Senador Eduardo Suplicy, ouço V. Exª com
muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
cumprimentá-lo por seu pronunciamento e pela ênfase
que dá à questão de como justamente procurar transmitir aos jovens – seja àqueles que não se envolveram ainda com qualquer tipo de droga, com a prática,
com o uso e com o consumo de drogas, seja àqueles que porventura já tenham iniciado esse caminho
inadequado... Quero cumprimentá-lo, sobretudo, pela
ênfase que dá à questão da prevenção, da educação,
do encaminhamento e à possibilidade de recuperar a
condição daqueles... V. Exª relatou o caso daquele servidor público que o procurou, para, tendo-se envolvido
com a utilização de drogas...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...
receber o encaminhamento para se libertar daquela
condição. Estou persuadido de que a ênfase maior,
seja ali na metrópole de São Paulo, onde infelizmente
há um grande número de pessoas, hoje, consumindo
o crack e outros tipos de drogas, seja aqui no Distrito
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Federal... Ainda hoje, o Correio Braziliense dá destaque
a esse assunto. E V. Exª, com propriedade, ressalta,
inclusive, o trabalho feito pela subcomissão presidida
pelo Senador Wellington Dias, que tem ouvido os mais
diversos depoimentos de pessoas que têm estudado
o assunto. Então, avalio que a proposição relativa à
descriminalização das drogas pode ser estudada. A
Senadora Ana Amélia propôs que venha ao Senado
Federal o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,
para um debate sobre o assunto; deveremos estudar
esse assunto com muita seriedade e isenção. Mas o
trabalho principal é exatamente aquele de prevenir,
educar e encaminhar. E que possa haver os recursos,
tanto do Governo da União, quanto de cada unidade
da Federação – inclusive aqui a sua preocupação é
também com o Distrito Federal –, destinados ao problema que hoje preocupa todos nós, brasileiros. Meus
cumprimentos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª e
dizendo da importância de todos nós estarmos unidos,
com o grande desaﬁo nacional de implementarmos
políticas repressivas, políticas preventivas e políticas
sociais, que possam fazer com que superemos esse
ﬂagelo da sociedade brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Meu Senador, esse assunto que V. Exª
trouxe hoje à tribuna é de tamanha relevância.
Os números que V. Exª nos trouxe são estarrecedores. E hoje percebo que boa parte da nossa futura geração está comprometida. Então, nós devemos
ater-nos mais a esse assunto. Sabemos que é uma
preocupação da nossa Presidenta Dilma. Fiquei muito
contente em ter ouvido V. Exª, que nos trouxe essas
belíssimas informações. Muito obrigado.
Com a palavra, o nosso Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente desta sessão, Senador Ataídes Oliveira,
meu caro Senador Inácio Arruda, grande representante do Estado do Ceará, V. Exª que, brilhantemente,
vem exercendo, ao longo desses anos, a liderança do
PC do B nesta Casa, por esta razão é que merece o
nosso reconhecimento, por tudo aquilo que V. Exª tem
feito não só em favor do Ceará como também em favor
de toda a Paraíba, especialmente do Nordeste inteiro.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, proﬁssionais da imprensa, demais senhores e senhoras,
recentemente, tese acadêmica intitulada Dois ensaios
acerca da relação entre criminalidade e educação, Senador Inácio Arruda, do economista Evandro Teixeira,
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conﬁrma que o abandono da escola aumenta a violência. Vejam os senhores, mais um dado que cada vez
mais justiﬁca o aumento da violência no nosso Brasil.
A notícia veiculada pela agência da Universidade de
São Paulo conﬁrma, ainda, que a violência na escola
gera baixo rendimento escolar.
É óbvio que nem todos que se evadiram da escola cometerão atitudes violentas. Quem deixa a escola
tem tanto a possibilidade de virar membro, Senador
Eduardo Suplicy, de uma gangue quanto de simplesmente estar excluído do mercado de trabalho formal.
O estudioso da USP concluiu que a criminalidade
aumentou em 51%, de 2001 a 2005, por conta exclusiva da evasão escolar.
Dados atuais, Sr. Presidente, continuam no mesmo patamar: acima de 50% da violência no Brasil é
exatamente pela contribuição e pelo aumento da evasão escolar.
Para o estudo, foram captados dados sobre a taxa
de evasão escolar no Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP). Estatísticas referentes a taxas de homicídio, Senadora Ana Amélia, foram
obtidas junto ao Banco de Dados do Sistema Único
de Saúde (DATASUS) para a análise da criminalidade
até então existente em nosso Brasil. Já as informações
socioeconômicas sobre desemprego, na faixa etária de
15 a 24 anos, Senador Inácio Arruda, – onde nós sabemos, somos conscientes de que temos 3,4 milhões
a 3,5 milhões, isso variando de 2001 até o ano passado, até 2010. Já as informações socioeconômicas
sobre desemprego, na faixa etária de 15 a 24 anos,
Senador Inácio Arruda, – onde nós sabemos, somos
conscientes de que temos 3,4 milhões a 3,5 milhões,
isso variando de 2001 até o ano passado, até 2010,
então, 3,4 milhões a 3,5 milhões de jovens de 18 a
24 anos não trabalham e também não frequentam a
escola, portanto, são desocupados; esses são dados
que justiﬁcam cada vez mais a violência no Brasil – e
a taxa de mortalidade infantil e desigualdade de renda
vieram do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE). E os gastos com segurança pública todos nós
sabemos que vêm do Tesouro Nacional, Senadora Ana
Amélia, repetindo as informações que V. Exª já sabe.
No passado, tínhamos a máquina como destaque
na produção, mas, neste século, o conhecimento será,
sem dúvida, o destaque da produção. O brasileiro é,
reconhecidamente, um ser criativo, mas sem o conhecimento temos uma riqueza subutilizada. Cada ideia
gerada pela criatividade, associada ao conhecimento,
tende a gerar outras ideias e essas se tornarão o principal gerador de riquezas de nosso País.
A Presidenta Dilma, como todos nós temos conhecimento, é sensível a essa realidade e vem, sis-
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tematicamente, incentivando programas federais que
possibilitem a universalização do ensino, demonstrando
que uma das suas prioridades à frente do Governo Federal é a educação. E nós, Senadores, temos a comprovação de que, na verdade, o trabalho e a intenção
do próprio Governo, no que se refere à qualiﬁcação
proﬁssional, à interiorização das universidades públicas, à extensão dos cursos para que de fato o Brasil
tenha em todo o seu território nacional universidade
pública para atender à demanda pelo menos daquilo
que é possível, com certeza, a Presidenta Dilma tem
feito isso, a exemplo do ex-presidente. Temos, nesse
momento, não só o dever de reconhecer isso, como
também de parabenizá-la pelo trabalho que tem de
fato exercitado nesse sentido.
Mas, queremos mais, porque sabemos que todos os dados, todos os índices nos direcionam no
sentido de melhorar, de valorizar os proﬁssionais da
educação e de dar oportunidade aos jovens para ter
acesso à educação.
Com certeza, não só contribuiremos com uma
melhor geração de oportunidade de trabalho para
essas pessoas no que se refere à qualiﬁcação, como
também teremos condições, daremos condições de
contribuir com a diminuição da violência, já que uma
grande fatia dessa população está de fato integralizada
pelos jovens desempregados, sem oportunidades de
trabalho e sem oportunidades de renda.
Por essa razão é que temos, Sr. Presidente Ataídes Oliveira, de fato, que fazer esses apelos nesta
Casa, desta tribuna, para que não só o Governo cada
vez mais se sensibilize com programas integralizados, não só de iniciativa do Governo Federal como
também dos governadores dos Estados, dos prefeitos
dos Municípios, para que juntos tenhamos condições
de melhorar, não só a qualidade da educação neste
País, como também a valorização dos proﬁssionais
de educação, começando pelo professor. E, além disso, dando oportunidade, com mais espaços físicos e
com melhor qualiﬁcação, no que se refere ao acesso
do alunado, e condições para que o aluno permaneça na escola e de lá saia um técnico, um proﬁssional
preparado, qualiﬁcado para enfrentar os desaﬁos que
os tempos deste mundo da globalização nos têm oferecido. E obrigado que cada um aprenda uma proﬁssão, para que se tenha com isso um melhor acesso
ao mercado de trabalho.
Em um discurso realizado, recentemente, a Presidenta aﬁrmou que “O acesso à educação produz uma
revolução pacíﬁca”. O acesso à educação, Senador Inácio Arruda, produz uma revolução pacíﬁca, sim – falou
a Presidenta. “A arma é a dedicação dos professores,
dos diretores e a vontade de conhecimento dos alunos”.
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Precisamos, sim, repito, integralizar todo esse
pensamento, com a valorização do professor, com o
incentivo a cada aluno e a cada pai de família para que
coloquem os seus ﬁlhos na escola e com isso se tenham condições de, num futuro próximo, contribuir com
o desenvolvimento e com o bem-estar do próprio Brasil.
Sr. Presidente, demais Senadoras e Senadores,
vários são os caminhos para o combate à violência.
Um dos mais signiﬁcativos desses caminhos é possibilitar que a educação chegue a todos os brasileiros e
a todas as regiões do País. E para que isso seja concretizado é necessário dar incentivo e contribuir para
que o programa de interiorização das universidades
públicas, os programas de capacitação, os programas
de aperfeiçoamento de mão de obra, os programas de
interiorização das escolas técnicas. Tudo isso contribui,
Senador Ataídes, para aquilo que todos nós sonhamos,
que é um Brasil igual e melhor para todos.
Com esse pensamento, tenho certeza de que
não só estamos cumprindo o nosso dever nesta Casa,
como também estamos ajudando os brasileiros e as
brasileiras a de fato terem oportunidade de vida, terem
aquilo que muitos de nós não tivemos no passado.
Mas, como os tempos são outros, temos que contribuir e ajudar as coisas não só a se facilitarem, como
também com a extensão e o pensamento do Governo,
interligado, sim, com os Estados e os Municípios, para
uma melhor educação e um melhor aproveitamento do
jovem, do cidadão brasileiro, orientando-o para melhores caminhos, digo até para um futuro promissor.
Um dos mais signiﬁcativos desses caminhos é
possibilitar, repito, que a educação seja cada vez melhor para todos. O estudo que citei anteriormente deve
mais uma vez nos alertar para a importância da educação no nosso País. Ele pode se tornar um balizador
para novos programas, além de alertar a sociedade
civil para a sua responsabilidade e participação nessa
grandiosa empreitada.
Sr. Presidente, agradeço muito a atenção de V.
Exª, como também a atenção, e digo até a cessão de
parte do tempo, do Senador Inácio Arruda, exempliﬁcando aquilo que a Senadora Ana Amélia sempre faz:
ela não faz questão de ser nem a primeira nem a segunda oradora, ela fez questão é de falar.
Então, agradeço, Senador Inácio Arruda, a oportunidade que V. Exª me deu, com o consentimento do
Sr. Presidente e a tolerância da Senadora Ana Amélia,
e quero dizer que esse assunto é de signiﬁcativa importância para todos nós brasileiros, especiﬁcamente
aqueles que têm compromisso com a educação, que
têm compromisso com a diminuição da violência, para
os que contribuem para que se tenha mais emprego,
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mais renda, e melhor qualidade de vida para a população brasileira.
Agradeço, mais uma vez, repito, a tolerância de
todos e com certeza vamos em frente que, se Deus
quiser, teremos condições de contribuir muito para o
bem-estar da maioria dos brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Obrigado.
Com a palavra o nosso ilustre Senador Inácio
Arruda, pela liderança do PC do B.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero primeiro dizer que não
posso contraditar o nosso colega Vital do Rêgo, que
há pouco se manifestou também, dessa tribuna, meu
caro Senador Wilson Santiago, dizendo que defendia
Brasília para abrir a Copa do Mundo. E eu nem posso dizer que não defendo. O argumento principal do
Senador Vital do Rêgo é que Brasília acolheu a todos.
Então, sendo a Copa do Mundo encerrada no sul
do Brasil, do Sudeste para o Sul, a abertura deveria ser
no Nordeste, no norte do País. Assim sendo, deveria
ser no Ceará, em Fortaleza, pois sabe Vital do Rêgo,
poeta popular da Paraíba, que coube ao nordestino,
especialmente ao povo cearense, fazer a ocupação
territorial no Brasil. Então, foi o nosso êxodo, do povo
cearense pelo Brasil afora, que povoou esse País inteiro de norte a sul, de leste a oeste, como diria Luís
Carlos Prestes.
Portanto, poeta, na próxima oportunidade vamos
nos confrontar nos contraditórios e botar essa abertura
da Copa do Mundo lá em Fortaleza, no Estado do Ceará.
Mas, Sr. Presidente, a minha presença na tribuna,
no dia de hoje, se deve ao fato de termos comemorado
na data de ontem, 10 de julho, os dez anos de uma legislação urbanística especialíssima, pois tratou-se de
uma legislação que nasceu do ventre popular, do meio
do povo, pelas suas carências, nas cidades brasileiras.
Quero, nesta oportunidade, fazer referência então
à Lei nº 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que veio
a regulamentar a Constituição brasileira, num capítulo
que é uma conquista popular, que é o capítulo de política urbana, nos seus arts. 182, 183 e 184. Fruto de
ampla mobilização da nossa sociedade, a que quero
me referir primeiro, especialmente ao autor do primeiro projeto, o Senador Pompeu de Souza. Pompeu de
Souza foi Senador pelo Distrito Federal e, com aquela incumbência, foi autor do primeiro projeto que ali já
se denominou Estatuto da Cidade. Pompeu de Souza,
Senador pelo Distrito Federal, mas nascido em Redenção, no Estado do Ceará.
A ele quero associar ﬁguras ilustríssimas: aqui do
Senado, nosso consultor José Roberto Bassul, que foi
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pessoa proeminente na articulação, no Senado e em
seguida na Câmara; trabalhou conosco, dando sua opinião e tendo uma participação sempre muito positiva.
Quero cumprimentar a Confederação Nacional de
Associações de Moradores, pois foram exatamente as
associações comunitárias, as vilas, as favelas brasileiras, através das suas organizações e principalmente
através da Confederação Nacional de Associações de
Moradores, que abraçaram a reforma urbana como
causa signiﬁcativa da luta para melhorar a qualidade de
vida do povo, mas sobretudo para garantir que a propriedade urbana tivesse de cumprir a sua função social.
Quero cumprimentar também o Conselho Federal
de Engenharia e Arquitetura, agora sem a Arquitetura,
mas na época com a Arquitetura presente dentro do
conselho. O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura – posso dizer – colocou a sua estrutura de uma
instituição proﬁssional ou de muitos proﬁssionais para
atuar favoravelmente à conquista do Estatuto da Cidade. Ao lado dele, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a
Associação dos Geógrafos, a Confederação Brasileira
da Indústria da Construção, a Fase, uma das organizações que tem forte relação com a igreja e que aqui foi
representada por Grazia de Grazia; o Instituto Pólis; o
Secovi, que aqui foi representado pelo Secovi de São
Paulo, na constituição desse importante instrumento;
o Movimento de Luta pela Moradia; a Academia – cito
aqui ﬁguras extraordinárias para representá-los dentre
tantos e tantos professores ilustres que se dedicaram a
contribuir e a fazer um trabalho aqui de consultor e de
auditor, ao mesmo tempo, junto ao Congresso Nacional.
Quero citar o Prof. Cartaxo, da Universidade Federal do Ceará; as Profªs Ermínia Maricato e Raquel
Rolnik, da Faculdade de Arquitetura da USP; o nosso
colega arquiteto Campelo Costa, lá do Estado do Ceará; e o carioca radicado no Ceará José Borzacchiello
da Silva, geógrafo.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O Instituto Pólis, sediado em São Paulo, também deu
grande contribuição para todos nós.
Fruto, Srª Presidente, desse esforço desse conjunto de pessoas, nós realizamos a 1ª Conferência das
Cidades, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos
Deputados. E foi, diante do povo organizado, que nós
aprovamos a lei, uma lei de ordenamento urbanístico
extraordinário, uma grande conquista.
Agora há pouco, Erminia Maricato, numa conferência na cidade de Fortaleza, dizia que a nossa
legislação urbanística é estudada em quase toda a
Europa; é estudada na China para se examinarem os
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instrumentos legais que permitem fazer com que as
cidades ofereçam mais qualidade de vida para todos.
Cito alguns poucos, porque um é a garantia de
nós termos os planos diretores, e agora preparam uma
emenda para que ele seja estendido a todas as cidades, a todos os Municípios, e não apenas aos Municípios com até 20 mil habitantes, como nos dias atuais.
Então, o Plano Diretor é uma conquista. O Plano Diretor é a ideia de que nós temos para planejar
as cidades.
Um dia, minha cara Ana Amélia, estive na cidade
de Gramado, nobre Senadora Presidente, e ﬁz questão
de ir à prefeitura para saber como eles organizavam a
cidade. E fui à prefeitura, onde uma arquiteta – poucos
Municípios brasileiros têm uma arquiteta ou um arquiteto –, disse que era ali o diretor de um departamento
que cuidava da questão urbanística. E ela acrescentou:
“Nenhuma casa é construída na cidade de Gramado
sem que a gente dê opinião, porque aqui nós temos um
padrão urbanístico; nós temos uma ideia de como deve
mover-se a cidade”. Isso é uma conquista. Eu disse:
“Nós temos que estender para todo o Brasil essa conquista extraordinária de planejar as cidades”. O Plano
Diretor é o longo prazo, e o planejamento é todo dia.
Por isso, ele tem que ser participativo. Por isso, ele tem
que atender ao interesse do conjunto da população.
São inúmeros os instrumentos de conquistas
que hoje os prefeitos podem utilizar. Talvez estejamos
precisando de uma mudança de cultura dos prefeitos
depois desses dez anos de Plano Diretor, minha cara
Senadora Ana Amélia, porque o instrumento legal,
avançado, progressista, de acordo com as nossas
necessidades, estamos com ele na mão.
Precisamos de prefeitos e prefeitas que olhem
o Estatuto, que o leiam, que o compreendam e que o
apliquem, porque ali está a regularização fundiária e
urbana. No Estatuto está o direito de as comunidades
mais simples, mais carentes poderem ir à Justiça em
usucapião coletivo, em vez de em usucapião unitário,
de casa em casa ou de terreno em terreno. Ali está
garantida a regularização fundiária em áreas da União,
do Estado e dos Municípios. Ali está garantida a possibilidade da operação consorciada, entre o Município
e o setor privado, para acelerar o desenvolvimento da
cidade. Estão garantidas, no Estatuto da Cidade, as
Zonas Especiais de Interesse Social. Está garantida
a preferência que os prefeitos têm sobre qualquer
venda de qualquer imóvel na cidade. Para quê? Para
evitar alguns conﬂitos. Às vezes, o próprio Governo
Federal, através de suas empresas, quer vender área
essencial para o Município, e a prefeitura, então, tem
a preferência.
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Vale para o setor público e vale para o setor privado: a prefeitura, o Município tem a preferência. Para
quê? Para que ele possa, no planejamento, dizer para
onde a cidade vai. A cidade não pode ﬁcar nas mãos
de um especulador ou de outro que ainda exista nas
cidades. As cidades têm que ser o convívio; as cidades
têm que buscar o máximo de harmonia, porque são
muitos os conﬂitos, mas temos de buscar o máximo
de harmonia.
Essa foi uma conquista grandiosa, que reverencio em nome dessas ﬁguras extraordinárias que nos
ajudaram a construí-la. Mas eu não poderia esquecer
que a Constituição também ganhou, nesses dez anos
últimos, uma outra medida essencial: a moradia passou
a constituir direito fundamental. E saiu desta Casa a
emenda do Senador Mauro Miranda, que aprovamos
na Câmara dos Deputados quando tive a felicidade
de presidir a Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Então, Srª Presidente, quero fazer essa referência
porque são conquistas do povo. Essa lei, posso dizer,
foi uma lei popular; foi uma lei conquistada pelo povo
nas suas mobilizações, nas suas manifestações, desde
a Constituição até a sua regulamentação.
Agora é a implantação, e podemos dizer que
passamos a contar com o Ministério das Cidades. E
o Ministério das Cidades é exatamente para aplicar –
pelo menos aplicar! – o Estatuto da Cidade.
Temos muitos meios, temos muitas condições,
no Brasil, para também dar o exemplo de que pode,
sim, haver, numa situação democrática, uma legislação capaz de atender as populações mais simples e,
ao mesmo tempo, também acompanhar o desenvolvimento das cidades brasileiras.
Quero agradecer e fazer esse registro, minha cara
Senadora Ana Amélia, porque eu tenho certeza de que
podemos ampliar ainda mais o nosso movimento, no
sentido de garantir que todos os Municípios possam
ter o direito de se planejar. Isso não pode ser uma imposição, é uma necessidade para o desenvolvimento
das nossas cidades.
Um abraço. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda,
o Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Inácio Arruda, esse tema é da
maior relevância. Sou autora de um projeto que permite
uma participação do Governo Federal no auxílio aos
Municípios para os seus respectivos planos diretores.
E estou chegando de uma região de fronteira que preserva muito o seu patrimônio arquitetônico: a região
de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, em que
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a prefeitura dá um incentivo ao morador que preserva
aquelas fachadas de riqueza arquitetônica para conservar, inclusive, a ﬁsionomia bonita da cidade. A mesma
coisa acontece em Pelotas ou Jaguarão. Então é dessa
forma, com a compreensão de bons administradores.
Fico muito feliz de V. Exª ter registrado o caso de
Gramado, que é um caso internacional de como se usa
uma grande riqueza, que é o turismo, para tornar essa
cidade conhecida no mundo inteiro, como as suas cidades do Ceará, muito delas também conhecidas. Eu,
por exemplo, conheço muitas e as acho sensacionais.
Cumprimentos a V. Exª, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Como orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, hoje, pela manhã, nós tivemos uma
reunião muito produtiva com o Governador Geraldo Alckmin, juntamente com alguns secretários de Estado,
a Bancada de Senadores por São Paulo, a Senadora
Marta Suplicy, Vice-Presidente do Senado, o Senador
Aloysio Nunes Ferreira e com o coordenador Devanir
Ribeiro, que, juntamente com o Secretário de Governo
Sidney Beraldo, tiveram a gentileza de nos convidar.
Avalio que essa foi uma das reuniões mais produtivas havidas entre o Governador de São Paulo e
toda a bancada federal, pois foram convidados os 70
Deputados Federais, de todos os Partidos, e os três
Senadores.
Ali estavam, além do Secretário Sidney Beraldo,
diversos outros secretários, entre os quais também o
de Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia.
Foi uma reunião das 9 até às 11 horas da manhã. O Governador nos convidou para tomar o café da
manhã, num clima muito positivo.
Eu, que sou Senador por São Paulo desde fevereiro de 1991, lembro-me de ter tido algumas reuniões
dessa natureza, inclusive com o Governador Mário Covas e outros, mas creio que essa foi uma das reuniões
melhor organizadas, inclusive com a presença do Secretário da Fazenda, Andrea Calabi, que, certamente,
ajudou o Governador Geraldo Alckmin na preparação
do documento básico que ele nos transmitiu.
Ele fez uma exposição sucinta, que me permito,
aqui, registrar, inclusive colocando na tela os principais
pontos que mencionarei.
Em primeiro lugar, o ICMS. Ele mencionou que a
proposta de redução de alíquotas interestaduais para
acabar com a guerra ﬁscal é onerosa para o Estado
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de São Paulo e pode estimular a sonegação ﬁscal mediante simulação de operações interestaduais.
Mencionou o exemplo de como alguns Estados,
às vezes, fazem a diminuição do ICMS para a importação de certos bens, que, inclusive, são produzidos no
Estado de São Paulo, assim como em outros Estados
industrializados, e essas importações entram com impostos muito baixos nesses outros Estados e são encaminhadas para São Paulo, prejudicando severamente
o processo de industrialização brasileira e paulista.
Mencionou que as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal representam outra via para o ﬁm
da guerra ﬁscal. Com a declaração de inconstitucionalidade, deve se ampliar a pressão por convalidação dos benefícios irregulares. A alteração da regra
da unanimidade para aprovação de benefícios ﬁscais
pelo Confaz, conforme a Lei Complementar nº 24, de
1975, fere o princípio federativo. Necessidade de atenção aos projetos de lei que alteram a tributação sobre
o comércio não presencial.
Ele nos apresentou as estimativas de perda na
distribuição de ICMS com as novas alíquotas interestaduais. Se viessem a ocorrer, haveria uma perda signiﬁcativa para o Estado de São Paulo e, inclusive, para
diversos Municípios. Eu solicito que sejam transcritas
as tabelas que foram apresentadas pelo Governador.
Com relação ao segundo ponto, o Fundo de Compensação de Exportações, a Lei Kandir, o Governador
assinalou que os recursos destinados ao Fundo são
insuﬁcientes para cobrir a renúncia de receita decorrente e representa fonte de atrito constante entre Estados e União.
São Paulo recebe aproximadamente R$800 milhões por ano, montante inferior às perdas auferidas
pelo Estado (total acumulado e estimado em R$31 bilhões, em valores reais, e uma perda anual estimada
em R$4 bilhões). Do montante total desses recursos,
25% pertencem aos Municípios.
Daí a necessidade da regulamentação do art. 91
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
pois isso favorece a devolução de créditos de contribuintes exportadores, estabelece os critérios para o
ressarcimento não apenas das exportações (produtos
primários e semi-elaborados), mas também dos créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo
permanente.
No que diz respeito ao Fundo de Participação
dos Estados – FPE, assinalou o Governador Geraldo
Alckmin, que a partilha de recursos é um instrumento
para redução das desigualdades social no País e previsto constitucionalmente.
A Lei Complementar nº 62, de 1989, declarada
inconstitucional, determinou que 85% do FPE fossem
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repartidos entre os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% aos Estados do Sul e Sudeste. São
Paulo recebe 1% no atual modelo, aproximadamente
R$390 milhões em 2010.
Mas seus critérios deveriam ter sido revistos a
partir de 1992, o que não ocorreu. Como foi declarada inconstitucional em 2010, as regras atuais valem
até 31 de dezembro de 2012 e dependem, agora, de
nova regulamentação.
A situação atual envolve uma sub-representação
em São Paulo nessa partilha de recursos da Federação, pois a FPE per capita, no Estado de São Paulo,
em 2010, foi de R$9,46, frente à média nacional de
R$204,58. Nos modelos de partilha em debate, São
Paulo tem a possibilidade de aumentar sua participação
nas receitas. Alguns modelos em discussão propõem
nova participação do Estado, na ordem de 3% a 4%,
no total de recursos do FPE.
É um tema de grande importância para o nosso
Estado e, certamente, para Santa Catarina e para o
Rio Grande do Sul, a possibilidade de os percentuais
do FPE se tornarem a base para a divisão de outros
recursos na Federação e mecanismo auxiliar na compensação de perda de recursos com a mudança nos
critérios de alíquotas interestaduais do ICMS.
E aqui o Governador nos apresentou – peço também que seja transcrita – a tabela da distribuição do
FPE, segundo diferentes critérios e por população, de
cada um dos Estados.
No que diz respeito à partilha dos royalties, o
Governador Geraldo Alckmin assinalou o direito assegurado aos Estados e Municípios, conforme o art. 20,
§ 1º da Constituição. Mencionou que derrubar o veto
ao art. 64 da Lei nº 12.351, de 2010, a Emenda Ibsen,
representa sérios prejuízos imediatos aos Estados e
Municípios produtores e o rompimento de acordo entre
União e Estados produtores. Isso pode levar o debate
aos tribunais, prejudicando a realização de novos leilões de campos de exploração.
Ora, a forma de distribuição dos royalties prevista no Projeto de Lei nº 8.051, do Executivo, de 2010,
atende ao direito previsto na Constituição e atribui
uma maior parcela aos não produtores: 22% para os
Estados, 22% para os Municípios.
Os Estados produtores têm se mostrado sensíveis
à demanda dos demais Estados, inclusive São Paulo,
e vão trabalhar em conjunto, nos próximos dias, para
construir uma proposta de interesse comum. Nós, da
bancada paulista, queremos ajudar nesse diálogo em
cooperação com o Governador Geraldo Alckmin.
No que diz respeito à dívida, a situação de endividamento paulista encontra-se equilibrada (proporção
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entre Despesas e Receitas atualmente de 1,53, abaixo
do valor de 2, determinado pelo Senado).
São Paulo atualmente contribui de maneira signiﬁcativa para o superávit primário do País, (segundo
apuração do Banco Central, o Estado contribuiu com
38,3% do superávit primário gerado por Estados e
Municípios em 2010).
Pelas condições atuais, o Estado encontra-se em
condições de captar novos empréstimos (aproximadamente R$17 bilhões).
E mencionou o Governador Geraldo Alckmin
que o Estado está sensível à demanda dos demais
Entes Federativos, seja com respeito à alteração do
indexador do Índice Geral de Preços e disponibilidade interna para o IPCA, que favorece a previsibilidade
dos reajustes futuros. Há, inclusive, um projeto de lei
da Senadora Marta Suplicy, para o qual fui designado
Relator e dei parecer favorável sobre essa questão,
e a outra, a limitação do reajuste, a Selic, que evita a
possibilidade de os Estados brasileiros ﬁnanciarem a
dívida da União, e limita o crescimento futuro da dívida.
O Governador Geraldo Alckmin nos apresentou
a trajetória da relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida, mostrando que desde
1997, quando estávamos com o índice 2,03, chegamos
a ter um índice, de 2002 a 2004, da ordem de 2,27 a
2,23 para, daí para frente gradualmente diminuir, até
abril de 2011, com o índice de 1,46, e, conforme ele
mencionou hoje, está em torno de 1,50.
Foi também uma oportunidade para que diversos
de nós, Senadores e Deputados Federais, pudéssemos transmitir ao Governador algumas sugestões e
preocupações. Eu próprio encaminhei ao Governador
de São Paulo, agradecendo o convite para o café da
manhã, encaminhei-lhe uma proposição da Srª Marie
Christine Lafosse Falkenhahn, Diretora para o Instituto
para a Evolução da Sustentabilidade, que conta com
pleno apoio do governo alemão, de que gostaria de ter
a oportunidade de expor o quanto, em São Paulo e no
Brasil, esse instituto poderia colaborar com projetos de
educação, com o objetivo de conscientizar as crianças,
os jovens, sobre a necessidade de nos preocuparmos
com a boa alimentação, a produção adequada de alimentos e com os cuidados com o meio ambiente.
Também encaminhei ao Ministro da Educação
Fernando Haddad, à Ministra Tereza Campello, ao
Ministro da Agricultura documentos do Instituto para a
Evolução da Sustentabilidade, indicando que há uma
grande preocupação na Alemanha e em muitos países envolvidos hoje com respeito ao futuro produtor de
alimentos, o futuro preparador de alimentos e o futuro
consumidor de alimentos, para capacitar as pessoas
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com maior responsabilidade pela saúde e preservação
do meio ambiente.
Então, visando combater o aquecimento global,
à redução das mudanças climáticas, a mitigação de
gases efeito estufa, o combate à desertiﬁcação, a mitigação dos impactos ambientais advindos da agricultura
e, visando ainda criar condições escolares para combater a obesidade infantil e as doenças complicatórias
dela advindas, combater as desordens alimentares
infanto-juvenis, solidiﬁcar a ética social na produção de
alimentos. Então, o Instituto para o Desenvolvimento
da Sustentabilidade enviou carta à Chanceler alemã
Drª Angela Merkel, buscando apoio ﬁnanceiro para os
projetos no Brasil. E a Drª Angela Merkel respondeu,
expressando seu desejo de que devamos receber também forte apoio ﬁnanceiro do Brasil para esse trabalho
para a Educação do Desenvolvimento Sustentável.
O próprio Ministro Niebel, do Ministério Federal para Cooperação Econômica e Desenvolvimento,
declara estar convicto de que tal apoio pertença ao
campo de resultados de negociações entre ambos os
governos – Brasil e Alemanha.
Portanto, quem sabe possamos estimular, através do melhor entendimento entre instituições, como o
Instituto para Evolução da Sustentabilidade e organismos municipais, estaduais e da União no Brasil, encaminhar sugestões para que o Brasil esteja mais bem
preparado para a década global de Educação para o
Desenvolvimento Sustentável, que é um dos objetivos
fundamentais. Daí por que encaminhei também a cópia
desses projetos para o Ministro Fernando Haddad e
também o da Agricultura e o do Desenvolvimento Social.
Finalmente, quero transmitir que, nesta oportunidade de hoje pela manhã, também conversei com
o Governador Geraldo Alckmin e com o Ministro da
área social, do Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia, do Governo do Estado de São Paulo, para ajudar
na coordenação de esforços entre aquilo que a Presidente Dilma Rousseff chamou de “a parceria entre o
Governo da União, os Governos Estaduais e os Governos Municipais com vista à realização das metas
do Programa Brasil sem Miséria”, o Brasil com a possibilidade de extinguir, até 2014, a pobreza extrema.
Para isso, é muito importante essa coordenação de
esforços e, com essa ﬁnalidade, e levando em conta
inclusive a perspectiva de um dia virmos a aplicar no
Brasil a renda básica de cidadania, é que solicitei, e
foi marcada uma audiência com o Secretário Rodrigo
Garcia, comigo e com o Prefeito José Augusto Guarnieri
Pereira, que conseguiu aprovar a lei por unanimidade
em seu Município de Santo Antonio do Pinhal, para a
instituição, por etapas, da renda básica de cidadania,
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obviamente em cooperação com os Governos Estaduais e da União.
Assim, transmito, aqui, que o clima foi muito positivo. Percebi que todos os Senadores e Deputados
Federais do Estado de São Paulo – setenta Deputados,
acredito que praticamente todos estivemos lá, e os três
Senadores – avaliamos como muito positiva essa reu-
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nião convocada pelo Governador de São Paulo com a
Bancada Federal.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art.210, inciso
I, § 2º, do regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada pelo relato.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O Senador Luiz Henrique já foi Governador e sabe a
importância de um diálogo suprapartidário como esse,
quando todos nós veriﬁcamos aquilo que é de mais
importância para o nosso Estado.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy. Realmente, somos os defensores dos interesses dos Estados
nesta Casa. Obrigada pelo seu relato. A guerra ﬁscal
é um problema não só de São Paulo, mas de todos os
Estados brasileiros.
V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Suplicy.
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Para fazer uso da palavra, como orador inscrito,
o Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores da República, o discurso pronunciado há
pouco pelo Senador Eduardo Suplicy animou-me a vir
a esta tribuna para, mais uma vez, aﬁrmar e reaﬁrmar
a necessidade de um novo pacto federativo.
A elogiosa atitude do Governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, em compartilhar com os membros
da representação paulista as suas angústias, reforça
ainda mais a necessidade de não apenas debatermos à exaustão essa questão e ensejarmos um novo
modelo constitucional nessa questão que recompõe
a Federação.
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Na verdade, temos uma Federação esfarrapada,
em que os Municípios são entidades indigentes do
sistema federativo, em que os Estados não dispõem
dos recursos necessários para cumprirem os objetivos
que lhes são traçados.
Veja bem, Senador Suplicy, elaboramos a Carta Magna. Tive a honra de ser membro da Comissão
de Redação Final da Constituição. E nós traçamos ali
um modelo de repartição mais justa do bolo tributário
nacional.
Depois da Constituição, o que ocorreu? O Congresso Nacional, por inspiração da Presidência da República, aprovou a criação de impostos não compartilhados. E, para não serem compartilhados, a esses
impostos foi dado o pseudonome de contribuições.
Reduziu-se a participação dos Estados e dos Municípios sensivelmente e concentraram-se dois terços
da Receita Nacional, dos impostos que são pagos, a
cada hora e a cada instante, por nós brasileiros, nas
mãos da União.
Não fora apenas, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a redução da participação dos Municípios
e dos Estados nos impostos arrecadados do nosso
povo, os entes federativos ainda foram onerados com
outros encargos.
O SUS, que nós elaboramos antes da Constituição com o nome de SUDS (Sistema Uniﬁcado e
Descentralizado de Saúde), teve um objetivo extraordinário, o de descentralizar a política de saúde e, principalmente, colocar na mão dos Municípios a atenção
básica à população.
No entanto, isso que foi, de um lado, uma dádiva,
por tornar mais eﬁcaz, mais eﬁciente o sistema, foi, de
outro lado, mais um peso que se colocou nas costas
dos Municípios, nas costas dos Prefeitos, onde está
o cidadão fazendo a pressão legítima a toda hora e a
todo instante.
Além disso, os Estados e vários Municípios ﬁrmaram com a União uma renegociação das dívidas
pretéritas, das dívidas de outros governos, das dívidas
históricas, e essa recomposição das dívidas, com o indicador que torna a União um ente usurário, está asﬁxiando os Estados e os Municípios que a contrataram.
Eu já disse aqui desta tribuna qual é o número
do Estado de Santa Catarina, e evidentemente a proporção é a mesma para todos os Estados. O Estado
catarinense recompôs dívida no valor de R$4 bilhões,
pagou R$6 bilhões, e deve R$10 bilhões. É o mesmo
caso do Rio Grande do Sul, é o mesmo caso de São
Paulo, Senador Suplicy, é o mesmo caso de todos os
27 Estados brasileiros.
Urge, como nós já apresentamos, o Senador
Eduardo Braga e eu, renegociar essa dívida mudando
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o indicador para dar um alívio aos Estados. Não para
solucionar o problema do desequilíbrio federativo, mas
para pelo menos dar um alívio aos Estados.
Por outro lado, ainda no regime autoritário, estabeleceu-se a isenção do ICMS nas exportações. O
Imposto de Circulação de Mercadorias é o tributo essencial dos Estados e dos Municípios industrializados.
Pois bem, a tese era de que ao isentar as exportações do ICMS, e era uma tese correta, se criariam
condições para a competitividade do sistema produtivo nacional, aumentando, ampliando a participação
brasileira no mercado internacional.
Por outro lado, aduzia-se que estimulando as
exportações se estimulava a geração de empregos,
a geração de renda, e isso reativaria a economia de
modo a alcançar o imposto que fora desonerado por
outra forma.
Posteriormente, já no regime democrático, este
Congresso legislou no que se chamou de Lei Kandir,
por iniciativa do ex-Deputado Antonio Kandir, no sentido de compensar os Estados com metade da isenção
concedida, e isso funcionou até dezembro de 2002.
De lá para cá os Estados têm merecido pagamento
que não ultrapassa 10%, e ainda assim de uma forma
não permanente, por leis que têm sido aprovadas ano
a ano neste Congresso.
A situação dos Estados e dos Municípios é grave. Nós vivemos uma situação de baixo investimento.
Recentemente, eu mostrei aqui da tribuna o livro
do brasilianista Albert Fishlow em que ele demonstra,
como analista apaixonado pelo Brasil, que uma das
missões fundamentais a serem desempenhadas por
todos nós, homens públicos ou não, é a de aumentar
o nível de investimento nacional, que deveria ser minimamente 25% e mal atinge os 17%.
O Professor Fishlow asseverou também que o
nível de investimento público, principalmente em infraestrutura, é dos mais baixos dentre os países em
desenvolvimento. Em vez de no mínimo 5%, nós estamos mal investindo 2% do nosso PIB, atrás do Chile,
atrás do México, atrás do Peru e de longe muito atrás
da China, que investe 45% do seu PIB, e da Coréia,
que investe 30% do seu PIB.
Então, Senador Eduardo, São Paulo dá um passo
importante pela força que tem, por representar, como
V. Exª aﬁrmou, 30% do superávit primário brasileiro.
Aliás, se formos veriﬁcar onde está o grosso desses
investimentos públicos, nós vamos veriﬁcar que está
nos Estados e Municípios, ainda assim com receita
reduzida e encargos ampliados.
Por isso é importante que nós reiteremos, reiteremos, reiteremos, corroboremos, corroboremos,
corroboremos esse debate, para que, efetivamente,
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se proceda a uma repactuação federativa, a ﬁm de
que os Municípios possam atender imediatamente às
demandas dos cidadãos onde todos nós moramos,
a ﬁm de que os Estados possam realizar as políticas
de desenvolvimento regional e a ﬁm de que a Nação
possa crescer e se desenvolver, possa fazer com que
a sua posição de sétima, oitava, quinta economia do
mundo... É incrível como no Brasil as estatísticas são
tão imprecisas. Ainda recentemente, num debate na
Comissão de Assuntos Econômicos, alguém aﬁrmou
que era a sétima, outro aﬁrmou que era a oitava, e alguém chegou até a aﬁrmar que era a quinta economia
do mundo. Mas que seja uma das dez maiores economias do mundo. Para que ela também se projete na
área social, para que acabemos com o apartheid entre o crescimento econômico e o subdesenvolvimento
social, a ﬁm de que deixemos de ser a 70ª nação nos
indicadores sociais básicos, é preciso recosturar, restabelecer, refazer a Federação, descentralizando os
recursos e as ações para Estados e municípios.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Luiz Henrique, que, com a
experiência de ex-Governador e tendo descentralizado
a administração em Santa Catarina, sabe bem das dores por que passam os prefeitos municipais, que são
os primos pobres da Federação. Os municípios, nesta
Federação, a que V. Exª se referiu, estão em frangalhos.
Cumprimento V. Exª.
Não havendo mais oradores...
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Excelência, Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Wilson Santiago...
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
esta semana, todos nós, integrantes do Congresso Nacional, temos que, de fato, ajudar a própria Comissão de
Orçamento, o Presidente da Comissão de Orçamento,
Senador Vital do Rêgo, no sentido de reforçarmos sua
intenção de votar a LDO até a próxima sexta-feira. Do
contrário, não teremos condições de iniciar nosso recesso. O Senador Luiz Henrique é testemunha disso,
já que, durante muitos anos, militou nessa área e é
conhecedor não só da Constituição como também das
regras que disciplinam o próprio Orçamento da União.
Então, nós queremos registrar isso e até fazer um
apelo a todos os integrantes da Casa para nos uniﬁcarmos no sentido de votar a lei orçamentária, a LDO,
na Comissão de Orçamento, a ﬁm de que tenhamos
condições de entrar em recesso a partir da próxima
sexta-feira. Sem isso, não teremos recesso, porque a
lei não o permite.
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Então, era só esse apelo. E não só quero registrar
nesta Casa como também integralizar ou reforçar aquilo
que tem exposto o Senador Vital do Rêgo no sentido
de que todos nós tenhamos condições de cumprirmos
essa brilhante tarefa em favor do Brasil e em favor de
nossos Estados, no meu caso, a Paraíba, e no de V.
Exª, Srª Presidenta, o Rio Grande do Sul.
Todos nós, integralizados, teremos condições de
fazer o melhor em favor do Brasil.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada.
Muito oportuno esse lembrete, Senador Wilson
Santiago, a respeito da necessidade de votarmos, até
sexta-feira, a LDO.
Concedo um aparte ao Senador Suplicy. Aliás, é
um pela ordem, regimentalmente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de
transmitir que, em diálogo com o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Delcídio Amaral,
na última sexta-feira, a Ministra Tereza Campello, por
uma circunstância pessoal séria, precisou adiar a audiência pública que estava programada para amanhã,
às 10 horas, audiência que havia sido avisada até por
cartazes e tudo o mais. Foi adiada para a primeira ou
segunda terça-feira de agosto, também na companhia
da Secretária Extraordinária para o programa Brasil
sem Miséria. Ambas deverão vir no início de agosto,
em uma das duas primeiras terças-feiras, o que será
conﬁrmado.
Então, ﬁca adiada a audiência pública que haveria com a Ministra do Desenvolvimento Social, Tereza
Campello, e a Secretária Extraordinária, Ana Fonseca,
para logo no início de agosto.
Obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Agradeço, em nome desta Presidência, a comunicação de V. Exª a respeito do adiamento dessa
audiência pública sobre tema tão importante.
Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Obrigado, Senador Luiz Henrique,
pela deferência!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– O Sr. Senador Romero Jucá encaminhou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recebi, dias atrás, um exemplar da edição
de número 60 da Petrobras Magazine, a publicação
trimestral da Comunicação Institucional dessa que é,
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hoje, a terceira maior empresa de energia do mundo,
de acordo com o ranking relativo ao ano de 2011 divulgado pela PFC Energy.
A revista tem, a partir dessa edição mais recente,
novo projeto editorial e gráﬁco, privilegiando a diversidade de opiniões. Com o propósito de contribuir para
o entendimento, por parte de seu público leitor, sobre
as mudanças e os desaﬁos do mundo atual, e sobre
a forma como a Petrobras lida com eles, a publicação
oferece conteúdo de alta qualidade em abordagens
aprofundadas, garantindo o prazer de uma boa leitura. Complementarmente aos textos e às imagens da
edição impressa, a revista oferece, em sua página no
novo sítio global da empresa, vídeos, áudios, infográﬁcos e outros conteúdos. A Petrobras Magazine faz-se
também presente, a partir de agora, nas novas mídias,
com o lançamento do aplicativo da revista para o iPad.
Neste momento tão especial da história da Petrobras, quando excelentes perspectivas estão abertas
para o futuro da empresa, revela-se muito oportuno o
lançamento desse novo projeto de seu veículo de comunicação institucional.
A revista tem, de fato, além de excelente apresentação gráﬁca, um conteúdo rico e muito variado,
com matérias que vão muito além das notícias sobre
a empresa e da temática dos combustíveis e do ambiente de negócios nesse setor da economia.
Logo na abertura, encontramos uma interessante
entrevista com o economista que cunhou a expressão
BRIC, o inglês Jim O’Neill, falando sobre países em
desenvolvimento, os desaﬁos para o Brasil e o mercado mundial de energia. Em seguida, a revista traz
um artigo sobre a transformação do papel da energia
em nossa sociedade assinado pelo atual Presidente
da International Solar Energy Society (Ises), o especialista norte-americano em energias renováveis David S. Renné.
A matéria de capa da publicação trata do desaﬁo
global da mobilidade, abordando transporte sustentável, planejamento urbano, novas fontes de energia,
atitudes individuais inovadoras. Em cada um desses
tópicos, são discutidas maneiras de repensar a mobilidade no século XXI de modo a colocar o homem – e
não os veículos – como prioridade.
A edição de número 60 da Petrobras Magazine
apresenta também uma matéria sobre viagem, com
belas fotos e um texto muito informativo sobre o Peru;
uma ótima reportagem sobre a geração de jovens
pesquisadores brasileiros que, em vez de radicar-se
no exterior, trabalha em prol do avanço tecnológico do
País; e, ainda, matérias sobre a liderança brasileira no
ranking mundial das descobertas de novas reservas de
petróleo, e sobre o papel da cultura nos processos de
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transformação social. Um lindíssimo ensaio fotográﬁco
sobre o Theatro Municipal do Rio de Janeiro fecha a
primorosa publicação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁz questão
de dar conhecimento ao plenário sobre a chegada às
minhas mãos da Petrobras Magazine porque a publicação representa, seguramente, um trunfo no contexto
do esforço da empresa para relacionar-se com seus
públicos de forma transparente. Estou certo de que a
revista cumprirá seu objetivo de se constituir em referência sobre o universo da energia e sobre a atuação
da Petrobras. Trata-se de leitura da melhor qualidade.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não mais havendo oradores inscritos, dou por
encerrada a presente sessão, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória
nº 528, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 18, de 2011, que altera
os valores constantes da tabela do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física e altera as
Leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007, 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, 9.656, de 3 de junho de
1998, e 10.480, de 2 de julho de 2002 (proveniente da Medida Provisória nº 528, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
07.07.2011)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
07.07.2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 07.08.2011
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
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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 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.)
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5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 801, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado;
altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6
de setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437,
de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de
julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras
providências.
(Pendente de emissão de pareceres da
CCJ, CAE, CE, CMA e CCT.)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a
Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta,
com voto vencido, ad hoc, da Senadora Marisa Serrano.
7
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na
Casa de origem), que dispõe sobre o processo
e julgameno colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
e 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, e as Leis nºs 9.503, de
23 de setembro de 1997, e 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
Parecer sob nº 231, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Paulo Paim, CDH)
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8
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
153, de 2011, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que
estabelece a obrigatoriedade da aprovação,
pelo Senado Federal, dos nomes dos escolhidos para titular de Aditância nas representações diplomáticas.
Parecer sob nº 592, de 2011, da Comissão Diretora, Relatora: Vanessa Grazziotin,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Gim
Argello, CRE)
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007,
na Casa de origem, de iniciativa do Presidente
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece
normas para a organização e a manutenção de
programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção
de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal.
Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do 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 telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
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11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2011 (nº 7.621/2010,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
(MT) e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 548, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 5, de 2008 e do Requerimento nº 591, de 2011,
de adiamento da discussão – art. 279, III)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas apresentadas ao Substitutivo, em turno
suplementar, perante à Comissão): favorável,
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 14, de 2007, do Senador
Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 9.394,
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de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade
do ensino da Libras na edução infantil e no
ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276, de 2008 e
2.340, de 2009, da Comissão de Educação,
Cultura e Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CE (Substitutivo), que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as Emendas nº 2 e 3-Plen):
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, e pela aprovação da
Emenda nº 3-Plen, na forma de subemenda
que apresenta.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 220, de 2010, de iniciativa da
Comissão de Serviços de Infraestrutura, que
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da educação
nacional), para facultar a portadores de diploma de curso superior não titulados em nível de
pós-graduação o acesso ao magistério na educação superior, nas condições que especiﬁca.
Parecer sob nº 525, de 2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator
ad hoc: Senador Paulo Bauer, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
16
REQUERIMENTO Nº 1108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
17
REQUERIMENTO Nº 756, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques,
solicitando a constituição de uma Comissão
composta por sete juristas para, no prazo de
cento e oitenta dias, elaborar projeto de Código
Penal adequado aos ditames da Constituição
de 1988 e às novas exigências de uma sociedade complexa e de risco.
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18
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 760, de 2011, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 30, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (altera
o Código Florestal).
19
REQUERIMENTO Nº 777, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 777, de 2011, de autoria do Senador Ciro
Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 2008, com
o Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011,
por regularem matéria correlata (adaptação
de veículos automotores a pessoas com deﬁciência física).
20
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2011, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2009,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Constituição, Justiça e Cidadania (altera o
Estatuto da Cidade).
21
REQUERIMENTO Nº 784, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 784, de 2011, de autoria do Senador Wellington Dias, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2010,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Agricultura e Reforma Agrária (equoterapia
para pessoa com deﬁciência).
22
REQUERIMENTO Nº 785, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 785, de 2011, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2010,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Econômicos.
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23
REQUERIMENTO Nº 838, DE 2011
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 838, de 2011, de autoria do(a) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que solicitando que seja apresentado
voto de aplauso e louvor ao Dr. José Graziano
da Silva, ex-Ministro da Segurança Alimentar
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e do Combate à Fome, por haver sido eleito,
no último dia 26, Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação – FAO.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 4
minutos.)
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